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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚP BUBLAVA 

Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25.3.2002 
pod č.30/2002, které schválilo pořízení územního plánu Bublava. Obec Bublava pro zpracování vybralo 
autorizovaného architekta Ing.arch. Karla Zocha, Studio Z, se sídlem Sladkovského 70, Plzeň, se kterým 
uzavřela smlouvu na technickou pomoc při zpracování zadání a konceptu územního plánu obce Bublava. 

Pořizovatel po zpracování návrhu zadání oznámil veřejnou vyhláškou projednání zadání územního plánu 
obce Bublava v souladu s ustanovením § 20 odstavce 2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“). Oznámil tímto, že veřejné 
projednání návrhu zadání se bude konat dne 20.4.2004 od 15.00 hodin v hotelu Sport Bublava. Současně 
byl návrh zadání zaslán dotčeným orgánům a upozornil je, že své stanovisko mohou uplatnit do 30 dnů ode 
dne obdržení oznámení. Při veřejném projednání byli všichni přítomní poučeni, že své připomínky a podněty 
mohou uplatnit písemnou formou u pořizovatele v termínu do 7.4.2004, po tomto termínu k podaným 
připomínám a námětům nebude přihlíženo.Všechny došlé podněty, stanoviska a připomínky byly 
vyhodnoceny. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal dne 2.8.2004 pod č.j. 
1390/RR/UP/BA/04 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání ÚP Bublava. 

Zastupitelstvo obce Bublava dne 10.9.2004 přijala usnesení : 
2 č.166/2004, kterým schválilo zadání ÚP Bublava 
3 č.167/2004, kterým odsouhlasilo vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, podnětů 

fyzických a právnických osob k návrhu zadání ÚP zpracovaného pořizovatelem 
4 č.168/2004, kterým vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – 

Krajského úřadu Karlovarského kryje, odboru regionálního rozvoje ze dne 2.8.2004 pod 
č.j.1390/RR/UP/BA/04 

5 č.169/2004, kterým uložilo starostovi obce zajistit zpracování konceptu ÚP Bublava. 
 

Dne 9.12.2005 na 9.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Bublava bylo přijato usnesení č.191/2005, 
kterým bylo schváleno podání výpovědi ze smlouvy se zhotovitelem ÚP Bublava – Ing. arch. Karlem Zochem 
a to ze strany objednatele z důvodu nedodržení smluvních podmínek zhotovitelem. 
Na 2.veřejném zasedání ZO Bublava ze dne 24.3.2006 bylo usnesením č.40/2006 schválena změna 
zhotovitele Územního plánu Bublava. Na základě citovaného usnesení se zhotovitelem stal Ing.arch. 
Jaroslav Jelínek, sídlo atelieru Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, se kterým byla dne 24.3.2006 uzavřena 
smlouva o dílo č.5/06, předmětem plnění této smlouvy bylo zpracování konceptu a návrhu ÚP Bublava. 

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na základě této skutečnosti Zastupitelstvo obce Bublava na 
svém zasedání dne 19.1.2007 přijalo usnesení : 

3 č.18/2007, kterým schválila jako pořizovatele ÚP Bublava odbor územního plánování, stavebního 
úřadu a památkové péče Městského úřadu v Kraslicích 

4 č.17/2007, kterým určila jako spolupracujícího zastupitele při pořízení ÚP pana Jiřího Vrtáčka. 

Dne 2.3.2007 pořizovatel oznámil v souladu s ustanovením § 48 odstavce 2 stavebního zákona, že se dne 
12.4.2007 od 15:00 hodin bude konat veřejné jednání ke Konceptu řešení Územního plánu Bublava 
s odborným výkladem. Současně  oznámil, že po dobu 30 dnů (od 19.3.2007 do 18.4.2007) bude Koncept 
řešení ÚP k veřejnému nahlédnutí a to: 

2 u pořizovatele – Odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského 
úřadu v Kraslicích 

3 u Obecního úřadu Bublava 
4 způsobem umožňující dálkový přístup (v elektronické podobě) a to jak na stránkách pořizovatele 

(www.kraslice.cz )  tak na stránkách obce Bublava (www.obecbublava.cz ). 

V oznámení pořizovatel poučil dotčené orgány, že své stanovisko mohou uplatnit do 15 dnů ode dne jednání 
(tj. do 27.4.2007), pokud dotčený orgán ze závažných důvodů nepožádá o prodloužení lhůty nejdéle o 30 
dnů. Obesílané veřejnou vyhláškou upozornil na lhůtu podání námitek a připomínek do 27.4.2007. Dne 
12.4.2007 proběhlo veřejné projednání Konceptu řešení ÚP Bublava, při tomto jednání žádný z dotčených 
orgánů nepožádal o prodloužení lhůty k vydání stanoviska. Z veřejného projednání byl opatřen záznam, 
který je součástí spisu. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal stanovisko ke konceptu dne 26.4.2007 
pod č.j.966/RR/07. 
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V průběhu zpracování námitek, připomínek a stanovisek ke konceptu řešení ÚP Bublava (dne 9.7.2007) bylo 
odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu v Kraslicích doručeno 
sdělení usnesení zastupitelstva ze dne 22.6.2007, kdy zastupitelstvo Obce Bublava přijalo usnesení 
č.81/2007, kterým revokovalo usnesení č.17/2007, kdy správné znění usnesení je : ZO Bublava schvaluje 
mandát starostovi obce Bublava panu Igoru Jirsíkovi a místostarostovi obce Bublava panu Jiřímu Vrtáčkovi 
pro jednání s Odborem územního pánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu Kraslice 
ve věci pořízení Územního plánu obce v celém procesu řízení.  

Všechny doručené námitky, připomínky a stanoviska byla vyhodnocena na společné schůzce pořizovatele, 
zpracovatele, zástupce obce a spolupracujícím zastupitelem dne 25.6.2007 a vyhodnocení bylo předáno 
obci Bublava dne 11.9.2007 ke schválení. 

Zastupitelstvo obce Bublava na svém zasedání ze dne 2.10.2007 přijalo usnesení č.114/2007, kterým 
schválilo předložené pokyny pro zpracování návrhu ÚP a pověřilo starostu obce k zajištění zpracování 
návrhu ÚP. 

Dne 3.1.2008 předala Obec Bublava pořizovateli jedno vyhotovení návrhu územního plánu Bublava a CD 
nosič s návrhem v elektronické podobě. Pořizovatel dne 12.2.2008 pod č.j. 92/08/SÚ/HAR oznámil dotčeným 
orgánům v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu, které se 
konalo dne 4.3.2008. Současně pořizovatel oznámil, že návrh je k nahlédnutí u odboru územního plánování,  
SÚ a PP Městského úřadu v Kraslicích a aby dotčené orgány svá stanoviska uplatnily nejpozději do 15 dnů 
ode dne jednání a ve stejné lhůtě sousední obce své připomínky. Dotčené orgány současně v oznámení 
upozornil, že při udání závažných důvodů při společném jednání jim může být lhůta prodloužena nejdéle o 
30 dnů pro uplatnění stanoviska. Této možnosti žádný z DO nevyužil. 

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a připomínky sousedních obcí byla vyhodnocena. Pořizovatelem 
byla zpracována  v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech zpráva o projednání návrhu Územního plánu Bublava v měsíci dubnu 2008 a dne 21.5.2008 pod 
č.j.92/08/SÚ/HAR 111 byla předložena v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona nadřízenému 
správnímu orgánu územního plánování. Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje dne 
27.5.2008 pod č.j. 1609/RR/08 vydal Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování 
k návrhu Územního plánu Bublava, ORP Kraslice, okres Sokolov, Karlovarský kraj se závěrem, že nebyly 
zjištěny rozpory. 

Dne 11.7.2008 pod č.j.92/08/SÚ/HAR 145 bylo pořizovatelem veřejnou vyhláškou oznámeno veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního pánu Bublava. V oznámení pořizovatel poučil, kdo 
je oprávněn podávat námitky, jakým způsobem je možno námitku podat a kdy nejpozději může být námitka 
uplatněna. Dotčené orgány upozornil, že svá stanoviska k připomínkám a námitkám mohou uplatnit na závěr 
veřejného projednání. 

V oznámení pořizovatel  také poučil, že návrh je k veřejnému nahlédnutí v termínu od 14.7.2008 do 3.9.2008 
a to : 

1 u Odboru územního plánování, SÚ a PP Městského úřadu v Kraslicích, 
2 u Obecního úřadu Bublava; 
3 způsobem umožňující dálkový přístup v elektronické podobě na stránkách obce Bublava 

(www.obecbublava.cz ) a na stránkách pořizovatele (www.kraslice.cz ). 

Dne 4.9.2008 od 15:00 hodin proběhlo veřejné projednání upraveného a posouzeného  návrhu Územního 
plánu Bublava v Restauraci U Švejka v Bublavě. Z veřejného projednání byl vyhotoven záznam, který je 
nedílnou součástí spisu. 

Všechny námitky, připomínky a stanoviska dotčených orgánů byly zaevidovány a dne 1.10.2008 proběhla 
společná schůzka pořizovatele, zástupce obce, spolupracujícího zastupitele a projektanta. Schůzka byla 
uskutečněna v zasedací místnosti budovy Městského úřadu v Kraslicích, všechny zaevidované námitky a 
připomínky byly projednány, bylo dohodnuto jejich vyhodnocení v čistopisu návrhu. U sporných věcí byl 
dohodnut další postup pro zjištění skutečného stavu věci a následně jejich vyhodnocení a odůvodnění v 
opatření obecné povahy. Z jednání byl pořízen záznam, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení doručených 
námitek a připomínek k veřejnému jednání. 

Úřad územního plánování v následném období prověřil především námitky zástupce veřejnosti pana Mgr. 
Jaroslava Kratochvíla – např. ke klesání počtu obyvatel obce Bublava, zrušení ochranných pásem vodních 
zdrojů vzhledem k jejich špatné kvalitě, možnost napojení na městskou vodovodní síť sousedního města 
Klingenthal. Po prověření všech sporných bodů a doplnění odůvodnění vyhodnocení předal toto 
vyhodnocení dne 16.1.2009 projektantovi. Na základě této skutečnosti provedl projektant úpravu návrhu 
před vydáním (1). 
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B. VYHODNOCENÍ DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU 
POŘIZOVATELEM 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Bublava dle ustanovení § 53 odstavce 3 a 4 
stavebního zákona následovně : 

1. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BUBLAVA S POLITIKOU ÚZEMNÍHO  
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, 
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA Š IRŠÍCH 
VZTAHŮ 

Územní plán Bublava není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky – schválenou vládou 
České republiky dne 17. 5. 2006 usnesením č.561.  

Do řešeného území nezasahuje žádná rozvojová oblast, rozvojová osa, či specifická oblast. Pro zpracování 
územního plánu platí republikové priority, uvedené v kapitole 2 PÚR – Republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, zejména (kráceno) : 2.2 (17) – požadavek na zlepšení integrace 
ČR do středoevropského prostoru vytvořením podmínek zejména pro dopravní propojení se sousedními 
státy, 2.2 (18) – vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městský,i a venkovskými oblastmi a 
vylepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci EU, 2.2.(19) – zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice a mají hodnotu například jako turistické atrakce, 2.2 (24) – vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika, 
apod.), 2.2 (26) – vytvářet předpoklady pro zlepšení dostupnosti území s zkvalitnění přístupnosti krajiny, 2.2 
(27) – vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze půdy, apod.).                
Návrh všechny republikové priority respektuje. 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku 
Karlovarsko-Sokolovské aglomerace, který byl schválen usnesením zastupitelstva Karlovarského kraje 
č.ZK/48/01/2001 ze dne 25. října 2001.  

Územní plán není v rozporu se schváleným konceptem Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 
(schválené souborné stanovisko ze dne 14.12.2006). 

 Územním plánem nejsou dotčeny vazby na základní síť regionální technické a dopravní  
 infrastruktury a krajinné vazby ani limity využití území nadmístního významu včetně vymezení 
 regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability. 

 Územní plán nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů.  

2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BUBLAVA S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMN ÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Návrh územního plánu respektuje cíle a úkoly územního pánování vyjádřené v ust. § 18 a § 19 stavebního 
zákona. Vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. Zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty v území. Chrání krajinu jako podstatnou složku životního prostředí životy obyvatel, určuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. Navržené řešení v zásadě respektuje původní urbanistickou koncepci obce Bublava. 
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BUBLAVA S POŽADAVKY STAVEBNÍ HO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán Bublava je zpracován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č.500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BUBLAVA S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍ CH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOT ČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních 
předpisů. Z jejich stanovisek uplatněných v rámci společného jednání o návrhu nevyplynuly žádné zvláštní 
požadavky na úpravu návrhu. Stanoviska dotčených orgánů byla respektována a zapracována do územně 
plánovací dokumentace. 

Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odstavce ý) stavebního zákona a ustanovení § 136 odstavce 6) 
správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny. 

5. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A 
POKYNŮ PRO ÚPRAVU DOKUMENTACE PŘED VYDÁNÍM 

5.1. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVY 

Zadání územního plánu Bublavy bylo schváleno usnesením č.167/2004 Zastupitelstva obce Bublava. Návrh 
územního plánu naplnil, s následující výjimkou, požadavky tohoto zadání. 

  1. Nenaplněný požadavek zadání : 

Úkolem koncepce územního plánu bude odstranění dopravních závad v centru obce, nalezení vhodné a 
dnešním požadavkům odpovídající trasy přeložky na silnici III/21046 po východním okraji obce. 

  2. Zdůvodnění : 

Požadavek Zadání územního plánu odpovídá předpokladům doby, ve které bylo schváleno. Vzhledem 
k pravděpodobné změně dopravních proudů v souvislosti s otevřením hraniční komunikace pro osobní 
automobily (Shengenský proces) již přeložka nepřinese požadovaný efekt – silnice od hraničního přechodu 
zůstane trvale silnicí III.třídy. 

Zadáním požadovaná trasa je konfliktní průchodem stávající zástavbou a soukromými pozemky. Navíc by 
představovala neúměrný zásah do prostorového spořádání obce, terénního utváření (výkopy, násypy) a do 
údolní části Bublavského potoka. 

Koncept územního plánu proto preferoval úpravu stávajících tras silnic III.třídy a bezpečnost napojení na ně 
navazujících místních komunikací.  

Po vyhodnocení připomínek ke konceptu byl schválenými Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu 
formulován požadavek na podstatné omezení konceptem navržených úprav cestní sítě (okružní křižovatka, 
výstupní komunikace k fotbal.hřišti, spojka v dolní Bublavě, zaslepení obslužných komunikací, radikální 
úpravy napojení bočních cest atd.). 

5.2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BU BLAVA 

Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Bublava byly schváleny dne 2.10.2007 usnesením 
Zastupitelstva obce Bublava č.114/2007. 
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Úplný pokyn pro zpracování návrhu sestává z projednaného konceptu územního plánu obce Bublava, 
vyhodnocení souladů se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem Krajského úřadu karlovarského kraje a 
vyhodnocením námitek a připomínek. 

Návrh územního plánu Bublava naplnil všechny požadavky pokynů. 

5.3. POKYNY PRO ÚPRAVU DOKUMENTACE PŘED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 

Úplný pokyn pro úpravu dokumentace před vydáním územního plánu Bublava sestává z projednaného 
Návrhu územního plánu obce Bublava, vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů a 
vyhodnocením námitek a připomínek. 

Úprava dokumentace před vydáním územního plánu Bublava naplnila všechny požadavky pokynů. 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BUBLAVA S VYHODNOCENÍM VLIV Ů NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. Zadání územního plánu Bublava 
neobsahuje požadavek na jeho zpracování. 

7. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BUBLAVA SE STANOVISKEM KRAJS KÉHO 
ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo zpracováno. Zadání územního plánu Bublava neobsahuje 
požadavek na jeho zpracování. 
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

1. VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1.1.1. Důvody pro po řízení a postup po řizování územního plánu 

Předcházející územní plán obce Bublava byl zpracován v roce 1968 jako tzv. podrobný územní plán. Jeho 
zpracovatelem byl Terplán Praha. Tento územní plán již pozbyl platnosti, nový územní plán, který by ho 
nahradil, nebyl dosud zpracován. 

Následně byly zpracovány různé urbanistické studie (Stavoprojekt Plzeň, ing.arch. Petr Tauš, 1987; AIA 
Stavoprojekt spol.s r.o. Karlovy Vary, Ing. Hannelore Langrová, 1994; Ing.arch.Linhartová, Linhart, Praha, 
2000). V současnosti je základním územně plánovacím pokladem, podle kterého je v území rozhodováno 
Urbanistická studie Bublava z roku 1994.  

Žádný z výše uvedených dokumentů nemá právní závaznost územního plánu, neřeší územně plánovací 
problematiku komplexně ve všech potřebných souvislostech, a proto nemůže dlouhodobě nahrazovat 
územní plán.  

V roce 2003 rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování územního plánu obce. V témže roce byly zpracovány 
Průzkumy a rozbory (zpracovatel Studio Z, Ing.arch. Karel Zoch, Anglické nábřeží 10, 301 50 Plzeň). Zadání 
pro zpracování územního plánu obce Bublava bylo schváleno v roce 2004. 

Koncept územního plánu obce Bublava byl zpracován v říjnu 2006. 

1.1.2. Podklady 

Základními podklady pro zpracování etapy konceptu územního plánu byly : 

a) digitalizované katastrální mapy katastru nemovitostí (poskytla Obec Bublava) 

b) digitální tabelární údaje KN o pozemcích (Obec Bublava) 

c) základní mapy ČR 1 : 10 000 (Český úřad geografický a kartografický) 

d) státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (Český úřad geografický a kartografický) 

e) Územní plán velkého územního celku Karlovarsko sokolovské aglomerace (AIA Stavoprojekt 
spol.s r.o. Karlovy Vary, Ing.arch.Jaroslav Jelínek, 2001) 

f)     Urbanistická studie Bublava (Stavoprojekt Plzeň, Ing.arch.Petr Tauš, 1997) 

g) PÚP rekreačního střediska Bublava (Terplan Praha, 1968) 

h) Urbanistická studie Bublava (AIA Stavoprojekt spol.s r.o. Karlovy Vary, Ing. Hannelore Langrová, 
1994) 

i)    Urbanistická studie centrální části obce Bublava (Ing.arch. Linhartová, Linhart, Praha, 2000) 

j)    dokumentace Průzkumů a rozboru obce Bublava (Ing.arch. Karel Zoch, Plzeň, 2003) 

k) schválené zadání územního plánu 

l)  terénní průzkumy 

Dalšími podklady pro zpracování etapy návrhu územního plánu byly : 

a) projednaný Koncept územního plánu obce Bublava 

b) schválené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Bublava 

c) projednávaný Návrh zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

d) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bublava (schváleny 2001) 
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1.1.3. Využitelnost koncepcí p ředchozí ÚPD a ÚPP  

V Podrobném územním plánu (PÚP) z roku 1968 je zakotven záměr na propojení silnic III.třídy podél 
Bublavského potoka. Tento záměr se v různé formě (např. jako výhled) a modifikované trase objevuje i 
v následných urbanistických studiích (US). Vzhledem k předpokládané podstatné změně dopravních proudů 
v souvislosti s otevřením hraničního přechodu pro osobní automobily (Shengenský proces), je tento záměr 
překonaný. 

PÚP také přinesl záměr na masivní rozvoj rekreačního využití území k zimní rekreaci ambiciózní koncepcí 
nových sjezdových areálů Kamenáč a Tři skalky. V následných US se tento záměr již neobjevuje. Vzhledem 
ke schváleným pozemkovým úpravám, které do oblasti Kamenáče situují rozsáhlé lokální biocentrum, je 
záměr v lokalitě Kamenáč nerealizovatelný. V lokalitě Tři skalky je, i s ohledem na minulý vývoj a současné 
záměry provozovatelů lyžařského areálu Olověný vrch, neaktuální a přichází v úvahu v závislosti na 
celkovém vývoji zimní rekreace v širší oblasti až ve velmi dalekém výhledu. 

PÚP i následné US situují rozvoj bydlení a zařízení pobytové rekreace na volné plochy v centru a severní 
části obce. Tato koncepce je dobře aplikovatelná i v současnosti. 

ÚS z roku 1994 vymezuje rezervní plochy pro zastavění také podél silnice k hraničnímu přechodu, a to na 
plochách v minulosti zastavěných (demolice v poválečném období). Reaguje tak na procesy opětovného 
sbližování v příhraniční oblasti započaté po roce 1989. Tato koncepce není z pohledu zpracovatele nového 
územního plánu obce optimální. Navíc je v rozporu s vymezením regionálního systému ekologické stability, 
který sleduje státní hranici. 

2. KOORDINACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

2.1. VÝZNAM A FUNKCE OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ 

Obec Bublava je stabilizovaným horským sídlem. 

Spolu se sousední Stříbrnou tvoří rekreační zázemí blízkého města Kraslic. Jeho rekreační význam je však 
širší, to je minimálně celokrajský s přesahy do příhraničního regionu blízkého města Klingenthalu v sousední 
Spolkové republice Německu - Sasku. 

Územní plán vytváří předpoklady pro další rozvoj obce jako střediska rekreace a cestovního ruchu. 

2.2. ROZVOJ ŠIŘŠÍCH VZTAHŮ A KOORDINACE ÚZEMNÍCH VAZEB 

2.2.1. Charakteristika sou časného stavu 

Bublava leží v horské oblasti Krušných hor, v severozápadní části Karlovarského kraje, severně od města 
Kraslice. Téměř polovinu obvodu katastrálního území tvoří hranice se Spolkovou republikou Německo, 
spolkovou zemí Sasko.  

Na severovýchodě sousedí s obcí Stříbrná, na jihu s městem Kraslice – na jihozápadě s katastrem Tisové, 
na jihu Zelené Hory. Na západě sousedí s městem Klingenthal. 

Blízkost Kraslic významně ovlivňuje řadu oblastí života Bublavy. Jedná se o zaměstnanost, občanské 
vybavení, dopravu i vybavení technické. Obyvatelé Bublavy využívají širší škálu a větší kapacity běžné 
obchodní a občanské vybavenosti Kraslic (spojení pracovních, nákupních, kulturních a dalších cest). 

V rámci řešeného území vymezuje územně technický podklad Nadregionální a regionální ÚSES ČR, a 
následně i návrh ZÚR Karlovarského kraje, regionální biocentrum regionální biocentra č.1177 Tisovec a č.10 
101 Hraniční prameniště a regionální biokoridor č.20 101 Hraniční prameniště - Mlžný vrch. Do řešeného 
území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 1 Božídarské rašeliniště – Studenec. Do 
řešeného území dále zasahuje na severu evropsky významná lokalita CZ 0414110 - Krušnohorské plató. 

Dopravně je řešené území obsluhováno výhradně automobilovou dopravou. Je napojeno silnicemi III.třídy 
z Kraslic a Stříbrné, které jsou propojeny se silnicí I/6 silnicemi II.třídy II/210 a II/218.  

Na silnici III/2187 byl do prosince 2007 turistický hraniční přechod Bublava-Klingenthal. 

Nejbližší železniční stanice je v Kraslicích. Nejbližší mezinárodní letiště je v Karlových Varech.  
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Pěší a cyklistická doprava má turistický charakter. Řešeným územím prochází turistické značené trasy a 
značené cyklistické trasy regionálního významu. 

Čistírna odpadních vod pro Bublavu je umístěna již za hranicí řešeného území na katastru Zelené Hory. 

Zásobování elektrickou energií sídelního útvaru Bublava je orientováno na Rozvodnu 110/22kV 
Jindřichovice,  vývod 22 kV Kraslice.  

Řešené území je napojeno středotlakým plynovodem, který je veden z Kraslic přes Stříbrnou a Tisovou na 
jih řešeného území. 

ATU a traťový rozvaděč kabelového rozvodu pevného telefonu jsou umístěny v Kraslicích.  

Tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění mimo území obce na řízené skládce ve Vřesové.  

2.2.2. Navrhovaný rozvoj  

Základní regionální vztahy a vazby mají vysokou stabilitu, a zůstanou proto bez zásadních změn i daleko do 
budoucnosti. Poroste početnost a intenzita vztahů v širším území a to si vyžádá i růst koordinace a 
spolupráce jednotlivých územních subjektů, to je sousedících obcí. 

Nejvýznamnějším počinem, který ovlivní další rozvoj obce bude po rozšíření Shengenského prostoru 
(předpoklad rok 2007) zprovoznění silniční komunikace Bublava-Klingenthal pro osobní automobily. S tím se 
změní dosavadní dopravní proudy, zvláště návštěvníků ze SRN, jak do Bublavy, tak do sousední Stříbrné. 
Dosud převažující osobní doprava návštěvníků po silnice III/21046 z Kraslic přejde z části na silnici III/2187 
od hranice. 

Navrhovaná výstavba nové sjezdovky a sedačkové lanovky v lyžařském areálu Olověný vrch, které projdou 
katastrem Tisové a skončí v katastru Stříbrné, umožní souvislé propojení tohoto areálu s lyžařským areálem 
Tisovec ve Stříbrné. To podpoří rozvoj zimní rekreace a navazujících služeb v obou sousedních obcích. 

Územní plán upřesňuje trasu lyžařské „Krušnohorské magistrály“ a navrhuje její prodloužení do katastru 
zelené Hory s možností pokračování až do Kraslic. 

Další lokální lyžařské běžecké trasy nejsou závazně stanoveny, jsou jen doporučeny. Lze je vést ve všech 
druzích ploch a v trasách dlouhodobě stabilizovaných lze, při respektování ostatních veřejných zájmů a 
podmínek obhospodařování pozemků, provádět přiměřené terénní úpravy. 

V lokalitě při hranici (Z6 a Z7) lze se souhlasem německé strany využít napojení na její vodohospodářské 
systémy technické infrastruktury. Tato možnost může být v propojené Evropě logická a efektivní. 

Zálohování místního systému zásobování el.energií (ale i v sousední obci Stříbrná) bude zajištěno 
propojením venkovních vedení 22 kV v katastrech Bublavy a Stříbrné. Trasa je vedena územím, ve kterém 
bude minimalizován zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to i na katastru sousední obce Stříbrná. 

2.3. LOKALITA V KATASTRU ZELENÁ HORA 

Na vodohospodářské systémy Bublavy bude napojena i navazující lokalita zastavění v sousedním katastru 
Zelená hora. Tato lokalita je v bližší vazbě na Bublavu jež ke Kraslicím, kterých je administrativní součástí. 
Proto bude věcně, ekonomicky i provozně výhodnější propojení s technickou infrastrukturou budovanou pro 
obec Bublava. 
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3. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT 

3.1. OMEZENÍ A LIMITY 

3.1.1. Přírodní, historická a technická omezení 

Urbanistická koncepce vychází z několika základních, v územním plánu neovlivnitelných skutečností, kterými 
jsou zejména : 

  a) geomorfologie a hydrologie řešeného území  

  b) stávající rostlinný kryt, rozložení lesů, luk a orné půdy, rozmístění kvalitních přírodních prvků v 
     krajině  

  c) stávající urbanistická a funkční struktura sídla vzniklá dlouhým historickým vývojem  

  d) průchody tras hlavních komunikací a inženýrských sítí, které jsou obtížně přeložitelné  

3.1.2. Limity využití území 

Urbanistická koncepce respektuje následující limity využití území vyplývající z právních předpisů : 

1) Hranice zastavěného území stanovená k 30.9.2007 

2) Objekt nemovité kulturní památky - Pomník obětem nacismu 

3) Hranice biocenter a biokoridoru regionálního systému ekologické stability 

4) Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K1 Božídarské rašeliniště - Studenec 

5) Přírodní park Přebuz 

6) Evropsky významná lokalita CZ 0414110 - Krušnohorské plató 

7) Vymezení krajinných prvků „ex lege“ (lesy, vodní toky a plochy) 

8) Pásmo 50 metrů od okraje lesa  

9) Chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory 

10) Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II.stupně (západně od obce, zdroj B2, B3, B4) - návrh na zrušení 

11) Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II.stupně (severně od obce, zdroj 21, 22, 23) ) - návrh na zrušení 

12) Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II.stupně „prameniště Bublava“ (jižně od obce, zdroj 1, 2)  

13) Ochranné pásmo vodního zdroje III.stupně (povrchový zdroj Stříbrného potoka již mimo řešené 
území) - návrh na zrušení 

14) Záplavové území Bublavského potoka Q100 a jeho aktivní část (jen malá část toku) 

15) Provozní pásmo pro údržbu vodních toků (6 metrů) 

16) Chráněné ložiskové území Kraslice-Tisová 

17) Ochranná pásma silnic III.třídy (15 metrů) 

18) Trasy a ochranná pásma vedení 22 kV a energetických zařízení trafostanic (10 metrů)  

19) Ochranné pásmo hřbitova (100 metrů)  
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3.2. OBYVATELSTVO  

3.2.1. Rozvojové p ředpoklady 

Až do II.světové války počet obyvatel Bublavy stoupal. Prudký pokles na necelých 20% v poválečném 
období byl způsoben odsunem občanů německé národnosti. Od té doby počet trvalých obyvatel neustále 
klesal až k minimu v roce 1991. Od té doby nastal obrat a započal růst. 

 

V statisticky sledovaném období se počet trvalého obyvatelstva vyvíjel následovně : 

rok 1654 1821 1850 1870 1900 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006

obyvatel 300 2000 2145 2410 3447 3694 4106 675 668 533 363 261 336 316  

 

Celkový dlouhodobý vývoj počtu obyvatel věrně odráží typické fáze vývoje severozápadních Čech - fázi 
přirozeného stabilizovaného vývoje (postupného růstu) do 2. světové války, poválečný zlom daný odsunutím 
původního německého obyvatelstva, diferencované následné dosídlení.  

Významnou demografickou charakteristikou je věková skladba obyvatel. Dle výsledků sčítání lidu 2001 je 
věková skladba v obci následující (viz tabulka). 

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 a více 

10 35 26 46 33 70 36 18 39 23    

Index stáří (podíl počtu obyvatel předproduktivního a poproduktivního věku) 45:80 = 0,56 (v roce 1991 je to 
poměr 52:89 = 0,58). To znamená, že jde o populaci přirozenou měnou silně ubývající.  

Z dalších demografických charakteristik se obvykle uvádí ekonomická aktivita - v obci bylo v roce 2001 při 
sčítání lidu 143 ekonomicky aktivních osob, tedy 42,6% z celkového počtu obyvatel (v roce 1991 116 osob a 
44,4%).  

3.2.2. Odůvodn ění návrhu  

Obec Bublava má, vzhledem ke  svojí příznivé poloze v atraktivním přírodním prostředí a blízkosti měst 
Kraslice a Klingenthal, dobré předpoklady pro trvalou existenci.  

Cílem územního plánu je posílit pozici obce jako centra rekreace. Stabilitu je proto nutno hledat v první řadě 
v přiměřeném využívání přírodních zdrojů, v tomto případě potenciálu zimní rekreace a s ní spojeného 
komplexu služeb. Přitom je nutno pamatovat na rozvoj kvalitního bydlení trvalých obyvatel a doplnění 
systémů technického vybavení. 

3.2.2.1. Trvalí obyvatelé 

Dosavadní zkušenosti z prognózování vývoje počtu trvalých obyvatel (případně dalších demografických 
charakteristik) ukazují, že ve většině případů je reálný vývoj méně progresivní než v úvahách zástupců obce 
a zpracovatelů územního plánu. Za příznivý se pokládá takový vývoj, kdy nedochází k výrazným extrémům - 
prudkému nárůstu či poklesu počtu obyvatel, vzniku zářezů a vln ve věkové struktuře apod.  

Vzhledem k tomu, že demografické chování je ovlivňováno velkým množstvím často neodhadnutelných 
faktorů, je nutné výhledové počty obyvatel pokládat jen za směrné.  

Rozhodujícím faktorem pro další vývoj nebude přirozená měna. Zásadnější změny a zejména zvraty 
v populačním vývoji řešeného území může způsobit migrace, a to ve smyslu „zisků“ i „ztrát“.  

Na základě územním plánem navrhovaného počtu bytů může být dosaženo těchto počtů trvalých obyvatel : 

     stav 2004          etapa 2015              etapa 2025      

           338         490         630             

3.2.2.2. Denní obyvatelstvo 

Vedle trvalých obyvatel jsou v řešeném území přítomni uživatelé rekreačních chat a chalup, hosté 
v zařízeních veřejného ubytování a denní návštěvníci. Jejich přítomnost ovlivní počty osob v řešeném území 
a nároky na některé druhy občanského vybavení. 
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Celkem územní plán počítá k roku 2025 s přítomností až 480 uživatelů objektů individuální rekreace, až 
1.000 ubytovaných v kapacitách hotelů a penzionů a ostatních zařízeních cestovního ruchu. 

Počet jednodenních hostů bude vzhledem k atraktivnosti zimní rekreace růst. Bude se jednat o počty v řádu 
tisíců osob. Územní plán odhaduje jejich počet k roku 2025 na 3.000 osob.  

Územní plán předpokládá, že počet denního obyvatelstva Bublavy může k  návrhovému roku 2025 
dosáhnout cca 5.100 osob. 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce na následující straně. 
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Možný vývoj po čtu trvalého a denního obyvatelstva p ři maximálním využití možností daných územním plánem  

 

 

 

 

Obložností bytu se rozumí počet obyvatel na jednu obydlenou bytovou jednotku (obyv./b.j.) 

Využitelnost hotelového lůžka se ve špičce zimní sezony předpokládá 100%. 

Využitelnost objektů individuální rekreace  se ve špičce zimní sezony předpokládá v průměru 3 osoby na objekt. 

Jednodenní hosté jsou kalkulováni z počtu parkujících aut, předpokládá se průměrně 3 osoby na auto. 

 

obložnost obložnost
obyvatel obydl.bytů bytů nevyuž. obyv./bj návrh odpad celkem obyv./bj návrh odpad celkem obyv./bj obydl.bytů obyvatel

338 132 199 11 2,56 93 15 210 2,40 504 82 15 277 2,30 637 175 299

134 obj. 190 lůž. 500 aut 144 obj. 600 lůž. 750 aut. 162 obj. 1.000 lůž. 1.000 aut.

338 402 190 1 500 2 430 504 432 600 2 250 3 786 637 486 1 000 3 000 5 123

14% 17% 8% 62% 100% 13% 11% 16% 59% 100% 12% 9% 20% 59% 100%

obyvateléobyvatel obyvatel

I.etapa 2015
osob 

celkem

II.etapa 2025
ubytovaní 

turisté

Počet trvalých obyvatel

stav
obyvatel obyvatel

celkem možný 
přírůstekobydlené byty

rekreační 
chaty

jednodenní 
hosté

osob 
celkem

rekreační 
chaty

ubytovaní 
turisté

ubytovaní 
turisté

rekreační 
chaty

jednodenní 
hosté

I.etapa 2015

osob 
celkem

jednodenní 
hosté

stav

II.etapa 2025

Počet denních obyvatel

obydlené byty
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3.3. ROZVOJOVÉ PŘEDPOKLADY ÚZEMÍ 

3.3.1. Přírodní podmínky 

3.3.1.1. Geologické pom ěry 

Dle regionálně geologického členění náleží řešené území ke krušnohorsko-duryňské oblasti Českého 
masivu, Sasko-duryňské zóně. Tento horský masiv je tvořen převážně fylity a svory s intrusemi granitoidů. 
Zasahuje sem karlovarský žulový masiv. Povrchové vrstvy tvoří převážně hlinité zeminy a podílem úlomků 
z podloží. Na prudších svazích jsou to skeletové půdy nebo hrubě kamenité až balvanité svahové hlíny a 
sutě. V údolních nivách jsou uloženy náplavy mocnosti 4-6 metrů. Štěrky jsou překryty vrstvou 
hlinitopísčitých povodňových hlín. Při hranici se SRN se sporadicky vyskytují rašeliny. 

3.3.1.2. Horninové prost ředí 

V historických dobách se v oblasti Olověného vrchu těžila olověná ruda, v údolí Bublavského potoka rudy 
mědi. Jihovýchodní část řešeného území je hlubinně poddolovaná. V dolní Bublavě a v lesních porostech 
nad Stříbrným potokem se nacházejí stará důlní díla. Jejich poloha je mimo plochy navrhované k rozvoji. 

Do jižní části řešeném území zasahuje část chráněného ložiskového území č.11760002 CHLU Kraslice-
Tisová a č.11760001 CHLU Tisová. Obě ložika měděných rud. 

V řešeném území se nevyskytují žádná evidovaná sesuvná území ani svahové deformace. 

Bublava a celé Kraslicko se nachází v oblasti výskytu zemětřesení rojového charakteru. V prosinci 1985 
dosáhlo zemětřesení hodnoty 4,8 Richterovi stupnice (praskliny omítek, porušení starého zdiva). 

Řešené území spadá do oblasti 3.kategorie radonového rizika (emanace radonu z podloží). Jde o vysoké 
riziko, které vyžaduje provádět ochranu staveb. 

3.3.1.3. Klimatologie 

Bublava leží v horské oblasti v nadmořské výšce v rozmezí 670 – 935 m.n.m od jihu k severu. 

Území patří do mírně teplé klimatické oblasti s počtem méně než 50 letních dnů. Průměrná červencová 
teplota kolem 15 stupňů C, Průměrná lednová teploty je mírně nad - 4 stupně C. Celkový počet dnů se 
sněhovou pokrývkou přesahuje 100 dnů. Převládající směr větrů je západní, jihozápadní a severozápadní. 

3.3.1.4. Vodní zdroje 

V  řešeném území je množství individuálních soukromých zdrojů vody, které dosud zajišťují potřeby obyvatel 
a rekreantů.  

V horní části obce ve svahu pod Kamenáče je v provozu část vodovodu s mělkými zdroji (jímacími zářezy), 
které jsou  závislé na vydatnosti srážek.  

Vrtané studny v údolí Švédského potoka nesplňují současné požadavky hygienických předpisů. 

V jižní části obce je při Bublavském potoce Prameniště Bublava. Dva vývěry, pravděpodobně historické 
odvodňovací štoly, jsou zdrojem pro Kraslice.  

3.3.1.5. Půdní pom ěry 

Z celkové výměry 614,2 ha katastrálního území Bublavy tvoří 295 ha zemědělské půdy (48%) 197 ha lesní 
půda (32%). Řešené území je hodnoceno jako horská oblast s větší svažitostí, hnědými a podzolovitými 
horskými půdami. Ty jsou převážně kyselé, zemědělské plochy tvoří převážně trvalý travní porost –pastviny 
a louky. 

Skladba podle druhů pozemku je následující (v ha) : 

 

kat. území orná p ůda zahrady sady TTP

Bublava 28,15 16,76 0,00 249,79 294,70 48%

zeměd. půda
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Na základě bonitačních podkladů je vypracován systém ochrany zemědělského půdního fondu [zákon o 
ochraně ZPF, úplné znění č.231/1999 Sb.]. Bonitační struktura tříd ochrany ZPF v řešeném území je 
následující (v ha) : 

3.4. PŘÍRODNÍ HODNOTY 

3.4.1. Významné krajinné prvky 

V řešeném území nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky „ex 
lege“ jsou všechny lesy, vodní toky a rybníky. Územní plán navrhuje zásahy do těchto VKP jen v zcela 
nezbytném rozsahu   

3.4.2. Zvlášt ě chrán ěná území p řírody 

V řešeném území se nenachází a v dohledné budoucnosti není navrhováno žádné zvláště chráněné území. 

3.4.3. NATURA 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území dvou typů : podle směrnice 79/409/EHS jsou to tzv. ptačí oblasti, 
podle směrnice 92/43/EHS tzv. evropsky významné lokality.  

Do řešeného území zasahuje na severu evropsky významná lokalita CZ 0414110 - Krušnohorské plató. 
Územní plán ji v celém rozsahu respektuje. 

3.5. KULTURNÍ HODNOTY 

3.5.1. Historický vývoj 

Původní název obce a jí protékajícího potoka byl Schwaderbach. První písemné zmínky z roku 1601 
v Kraslické horní knize se vážou k založení nových dolů v lesích nad Kraslicemi. Osada je pravděpodobně 
starší. Vznikla kolem přístupové cesty a starších dolů. 

Hornictví bylo hlavním zdrojem obživy až do 2.poloviny 17.století. Kromě hornictví se obyvatelé zabývali 
chovem dobytka a zemědělstvím, výrobou dřevěného uhlí a povoznictvím. Po útlumu těžby se rozvíjejí různé 
řemeslné činnosti - textilní výroby, výroby hudebních nástrojů, hraček, perleťářství, vyšívání, paličkování 
krajek apod. Postupně vzniklo i několik větších továren. Největší rozvoj obce probíhal v 1.polovině minulého 
století po zavedení elektřiny z Klingenthalu a prodloužení silnice z Kraslic do Stříbrné. V roce 1930 měla 
obec 718 obydlených domů a 4106 obyvatel. 

Už počátkem století byla Bublava pro svoji výhodnou polohu, pěkné okolí a dobré podmínky pro letní a 
zvláště zimní sporty vyhledávaným rekreačním střediskem pro českou i saskou stranu. 

Zlom nastal po II.světové válce, odsun německého obyvatelstva, zřízení hraničního pásma, zbourání větší 
části obce, zrušení zemědělské výroby – to vše mělo katastrofální následky. V roce 1952 je obydleno jen 
190 domů v nichž žije 544 obyvatel. 

Na konci 60.let a začátku 70 let minulého století dochází k částečnému obratu v dlouhodobé stagnaci. V obci 
byla rekonstruována elektrická síť, zřízeno veřejné osvětlení, byly postaveny lyžařské vleky, úsekový 
vodovod, opravena škola, postavena samoobsluha atp. Rozvíjí se rekreační využití obce, roste počet 
rekreačně využitých objektů jak pro podnikovou tak pro individuální rekreaci. Přesto pokračuje trend poklesu 
počtu trvalých obyvatel, což vede například k uzavření školy v roce 1978. 

Teprve po roce 1989 se začínají projevovat pozitivní trendy v některých oblastech. Podařilo se realizovat 
středotlaké plynovody, nový pronajimatel lyžařského areálu Olověný vrch investuje do rekonstrukce vleků, 
umělého zasněžování a osvětlení, s pomocí dotací EU se podařilo rekonstruovat objekt bývalého kina, v obci 
se začíná slibně rozvíjet výstavba rodinných domků. 

třída 1 2 3 4 5 celkem
vým ěra ha 0 30,2 53,4 104,8 106,4 294,8
podíl 0% 10% 18% 36% 36% 100%
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3.5.2. Ochrana památek 

Jedinou evidovanou nemovitou památkou v obci je pomník obětem fašismu (č.31245/4-563). 

Ve středu obce se dochoval kostel Nanebevzetí P.Marie z roku 1885, pseudogotický, jednolodní 
s hranolovitou věží na západní straně. Tvoří výraznou architektonickou dominantu. 

Na úpatí Olověného vrchu za rybníkem se nachází kaplička. Jedná se o památkově hodnotný objekt drobné 
sakrální architektury, kterých se v tomto kraji zachovalo velice málo. 

Mezi ostatní zástavbou obce je možno nalézt příklady charakteristických horkých stavení – dva na sebe 
kolmé hřebeny, krátké příčné křídlo se světničkou v horním patře, zpravidla nad vstupem v podélné stěně. 
Nebo se jedná o objekty z režných cihel. 

3.5.3. Urbanistická kompozice  

Bublava vznikala po staletí přirozeným rozrůstáním původního jádra.  

To vzniklo v dobách hornické kolonizace v tehdy hustých horských lesích, pravděpodobně v úzké vazbě na 
vlastní místa dolování, na vodní zdroj, kterým byly potoky a na přístupové cesty. 

Teprve později s postupujícím odlesňováním byly voleny vhodněji orientované jižní svahy Kamenáče. 
Teprve v tomto období se pravděpodobně formovalo dnešní centrum obce. Jeho význam potvrdily později 
významné stavby jako kostel Nanebevzetí P.Marie, chlapecká a dívčí škola, společenská sál dnešní 
restaurace U Švejka. 

Bublava je přes negativní vlivy poválečného období představitelem typické horské volně rostlé nepravidelné 
urbanistické kompozice, spíše ještě venkovského charakteru.. 

3.5.4. Krajina 

Krajina je orograficky výrazně formována skupinou vrchů o nadmořských výškách na severu přes 900 metrů 
(Kamenáč, Tři skalky), na jihovýchodě kolem 800 metrů (Olověný vrch, Tisovec) a na západě a jihozápadě 
kolem 750 metrů (Rakušan a Vršina). 

Vrcholy jsou převážně zalesněné, stráně v okolí sídle zaujímají ve velkém rozsahu trvalé travní porosty a 
nelesní zeleň. 

Rozsah nelesní zeleně se v řešeném území za posledních 50 let výrazně změnil. Původně výrazně kulturní 
krajina, intenzivně zemědělsky využívaná a jasně rozdělená na políčka, louky, pastviny a lesy, se mění po 
II.světové válce v krajinu méně kultivovanou, více ponechávanou přirozenému přírodnímu vývoji. To vedlo 
k ne zcela pozitivnímu rozvoji náletové zeleně jak na místech demolované zástavby, tak na plochách 
zemědělských kultur. 

Tyto tendence se nejvýrazněji projevily v příhraničním pásu pod Kamenáčem. 

3.5.5. Charakter a výška zastav ění   

V urbanistickém uspořádání obce jsou výrazně cítit negativní dopady poválečné historie. 

Drastický úbytek domů v poválečném období (720 v roce 1945 a 204 v roce 1961) zcela rozmetal původní 
strukturu zastavění obce. Současnost je pouze torzem. Původní struktura je patrná jen z historických 
dokumentů. 

Ty nasvědčují tomu, že domy byly uspořádány v řádkách v nepravidelných odstupech podél hustší 
komunikační sítě v dnešním centru obce. Odtud se rozbíhaly s menšími či většími prolukami podél tu hustší, 
tu řidší sítě polních cest, tu vytvářely místní zahuštění, tu větší proluky s většími celky zemědělských políček.  

Celkový zastavěný prostor byl rozsáhlejší než dnes. Zabíral značné rozlohy na celém jižním svahu 
Kamenáče, více se koncentroval do prostoru mezi dnešní silnicí III/2187 v hraničnímu přechodu a paralelně 
vedenou cestou od dnešního hřiště. 

Zástavba byla rozložena i podél komunikací po obou stranách Švédského potoka a na jihovýchodním svahu 
Rakušana. 

Charakter zastavění se blížil obrazu, který lze vidět v sousedním Klingenthalu nebo, v trochu zředěné 
podobě, dnešní zástavbě v jižní části obce. 

Průměrná výška zástavby jen výjimečně překračuje 2 nadzemní podlaží. 
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3.5.6. Urbanistická kompozice  

Původní rostlé kompoziční uspořádání má pro obec trvalou platnost.  

V současných společenských podmínkách však již nelze neuváženě kopírovat původní rozvolněnost, která 
klade vysoké nároky na rozsah dopravního a technického vybavení a rozsah jejich následné údržby, která se 
v náročném kopcovitém terénu ještě násobí. 

Územní plán proto navrhuje koncentrovanější rozvoj soustavnějším zastavováním proluk a volných ploch 
v současné zástavbě v jádrové části obce, to je v trojúhelníku rybník – fotbalové hřiště – penzion Langer. 

Rozvolněnější zastavění, i když s návrhy na dílčí doplnění, navrhuje územní plán v jižní části obce po obou 
stranách Bublavského potoka, s pokračováním pod sjezdovkami až k penzionu Langer, v údolí Švédského 
potoka (orientace na individuální rekreaci, a dále v nejsevernější části obce, to je nad fotbalovým hřištěm. 

V krajině jsou vytipovány významné body, případně trasy, z nichž je důležitý výhled na panoráma obce na 
straně jedné a důležité body výhledu do krajiny z okrajů zastavění na straně druhé. Zvláště druhé body 
signalizují plochy, které by měly zůstat trvale bez vysoké vegetace. 

3.5.7. Ochrana urbanistické struktury 

Dle současné legislativy není v územním plánu města možné přímo a závazně regulovat prostorové 
uspořádání zástavby. Toho je možné dosáhnout až v navazující dokumentaci regulačních plánů.  

Přes toto omezení zpracovatel doporučuje následující zásady : 

1) Nová výstavba by měla respektovat charakteristickou strukturu zastavění dané lokality. Objekty by 
bylo vhodné situovat nepravidelně ve stávajících uličních čarách a v obvyklých odstupech (dle 
stávajícího zastavění). Tím by byla zachována historická urbanistická prostorová koncepce. 

2) Nová výstavba na rozsáhlejších nebo exponovaných plochách (viz. významná rozvojová území) by 
měla být regulována dle následně zpracovaných regulačních plánů nebo alespoň urbanistických 
studií (viz. doporučené regulační zásady). Do doby jejich zpracování by měly být na dotčené plochy 
vyhlášeny stavební uzávěry. 

3) Na ostatních plochách by měl být chráněn a rozvíjen současný charakter zastavění stanovením 
regulačních podmínek v územním rozhodnutí jejich odvozením z okolní zástavby. 

3.5.8. Regulace výškové úrovn ě zástavby 

Pro jednotlivé druhy zastavitelných funkčních ploch stanoví územní plán maximální výšku zastavění nad 
terénem. Tím je regulována výška nových staveb nebo nástaveb.  

4. URBANISTICKÁ KONCEPCE  

4.1. FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

4.1.1. Současné funk ční využití 

Současné funkční využití řešeného území bylo zjištěno na základě analýzy podkladů katastru nemovitostí 
(zvláště nezastavěné území sídel) a terénním průzkumem (zvláště zastavěné území sídel).  

V řešeném území převládá v nezastavěném území krajina se středním podílem zemědělské půdy (48%) a 
lesů (32%), relativně vysoký je podíl vodních, respektive zamokřených ploch (5%). V zemědělské půdě 
převažují trvalé travní porosty (39%). Vysoký je podíl ostatních ploch (15%). Je to dáno tím, že jsou do nich 
zahrnuty i rozsáhlé plochy lesoparků na slatinných půdách. 
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Rozsahy a podíly druhů pozemků podle digitálních dat katastru nemovitostí : 

 

4.1.2. Územní rozložení ploch 

Jednoznačně vymezené plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP). Jedná se o nejstabilnější 
přírodní zóny. 

Plochy lesa s převažujícími produkčními lesy jsou vymezeny jako plochy lesní (NL). Kvalitní plochy 
zemědělského půdního fondu jsou vymezeny jako plochy zemědělské (NZ). Všechny tyto zóny mají 
z hlediska budoucích změn územního plánu vysokou stabilitu. 

Tam, kde dochází k překrytí více funkcí a nelze nebo není účelné stanovit dominantní funkci, jsou vymezeny 
plochy smíšené nezastavěného území s určeným celkovým zaměřením – na krajinotvorbu (NS.k) nebo sport 
(NS.s).  

Na rozhraní zastavitelného území a krajiny jsou vymezeny plochy smíšené nezastavěného území s určeným 
celkovým zaměřením – na výhledovou urbanizaci (NS.u). Tyto plochy bude možno v dlouhodobém časovém 
horizontu převést změnou územního plánu do zastavitelných ploch. 

Urbanizovaná část území je členěna na funkční plochy občanské vybavení, bydlení, smíšené využití, 
rekreaci a sport, technickou obsluhu, sídelní zeleň a dopravu. 

Podél hlavních komunikací jsou převážně vymezeny funkční plochy smíšeného bydlení - centra obce (SC).  

Funkční plochy smíšeného bydlení - rekreačního (SR) jsou vymezeny převážně v jižní a východní části obce 
podél Bublavského potoka. 

Funkční plochy smíšeného bydlení - venkovského (SV.1) jsou vymezeny na okrajích zastavění, v malých jen 
doplňkových plochách, a to v místech, kde vlastnící počítají s chovem koní. 

Dle skutečného umístění, převážně s koncentrací v  centru, jsou vymezeny funkční plochy současného 
občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) a ostatního občanského vybavení - komerčního (OK). 
Nové plochy, jako rezervy budoucích potřeb jsou vymezeny při hlavních komunikacích, u hranice a 
v kontaktu s lyžařským areálem Olověný vrch. 

Funkční plochy smíšeného bydlení - venkovského BV) pro výstavbu převážně izolovaných rodinných domů 
jsou vymezeny ve střední a severní části obce, a to v plochách mimo přímý kontakt s komunikační kostrou 
silnic III.třídy. 

Jako plochy hromadné rekreace (HR.3) byly vymezeny rekreační zařízení penzionů Bernard a Horská 
bouda.  

Funkční plochy individuální rekreace (RI) jsou rozmístěny v malých plochách v severní části obce. Zde 
s požadavkem na konečný rozsah zastavitelných ploch (sousedství biocentra, poloha v ochranné zóně 
nadregionálního biocentra, smíšených ploch nezastavěného území NS.k s prioritou krajinotvorby). Další 
plochy tohoto typu jsou obdobně doplněny v údolí Švédského potoka. 

Do funkčních ploch občanského vybavení - sportu (OS.1) byly zahrnuty fotbalové hřiště, dětské hřiště a 
provozní plochy lyžařského areálu. Nové plochy jsou v rozhodující míře navrhovány v přímé vazbě na 
stávající jako rozšíření těchto areálů. 

Jako funkční plochy technické infrastruktury (TI) byly vymezeny plochy pro vodojemy. Jejich poloha je dána 
požadavky na nadmořskou výšku (rozdělení tlakových pásem).  

kultura celkem procent

orná půda 28,10 5%
zahrady 16,80 3%
sady 0,00 0%
trvalé travní porosty 249,70 41%

celkem ZPF 294,60 48%

lesní půda 196,70 32%
vodní plochy 24,80 4%
stavební pozemky 7,70 1%
ostatní plochy 91,60 15%

celkem 615,40 100%
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Rozsáhlejší plochy dopravní Infrastruktury jsou členěny na parkoviště (DS.2) a řadové garáže (DS.3),  

Komunikace, reprezentované silnicemi a místními komunikacemi, tvoří prvky prostupující jak krajinou tak 
sídlem. Hlavní komunikace (silnice III.třídy, hlavní zpřístupňující cesty v krajině i v sídle) jsou vymezeny jako 
samostatné funkční plochy DS (jejich dlouhodobé zachování je v územní plán závazné).  

Doplňující ostatní komunikace jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV). 

4.2. BYDLENÍ 

Bydlení je základní funkcí v zastavěném území všech sídel řešeného území.  

4.2.1. Rozvojové p ředpoklady 

Sčítání SDBL 2001 přineslo souhrnné údaje o počtech domů a bytů. Následující tabulka uvádí přehled 
domů, bytů a obyvatel dle SDBL a aktuální údaje z operativní evidence obecního úřadu : 

 Současné po čty dom ů a bytů 

 

V řešeném území je jeden bytový dům, ostatní stavby pro bydlení jsou rodinné domy nebo stavby charakteru 
rodinného bydlení. 

Z analýzy podrobnějších údajů lze vyvodit tyto závěry : 

a) Podíl bytů v rodinných domech činí téměř 100% 

b) Obydlených bytů je cca 66% z celkového množství. Zbytek tvoří rekreační chalupy. 

c) Současný počet obyvatel na jeden obydlený byt, který činil 2,54 obyvatel v roce 2001, bude klesat 

4.2.2. Odůvodn ění návrhu 

Územní plán vymezuje 11,82 ha stabilizovaných funkčních ploch venkovského bydlení (BV), které jsou 
přímo pro bydlení určeny. 

Dále vymezuje 23,12 ha stabilizovaných funkčních ploch smíšeného využití, ve kterých je bydlení jednou z 
přípustných funkcí (SC – 9,85 ha, SR – 13,27 ha). 

Celkem tedy vymezuje 34,94 ha stabilizovaných funkčních ploch pro bydlení. 

Územní plán navrhuje 16,97 ha rozvojových ploch, kde se předpokládá výstavba obytných domů.  

 

Z hlediska funkční regulace jsou to funkční plochy : 

 bydlení venkovské   BV    95.500 m2  (P11,32,33,35,37,4  
                Z 13,15,16,19,20,25,36,38,39) 

 smíšeného bydlení – centra obce SC    36.000 m2  (P 3,8,12,38,39,44,45 
                 Z 33,47,48)  

 smíšeného bydlení - rekreačního SR    29.900 m2  (P 22,27,53,55,58,59,64,65 
                Z 44,45,46,52,59,60,61)  

 smíšeného bydlení - venkovského SV.1      8.300 m2  (Z18,34)  

      Celkem  169.700 m2  

Na všech těchto plochách počítá územní plán s výstavbou 93 bytů  v I.etapě do roku 2015, s výstavbou 82 
bytů v II.etapě do roku 2025, celkem 175 nových bytů.  

Územní plán počítá s možnou výstavbou 125 bytů v rodinných domech, 6 malometrážních bytů (pro seniory) 
bude postaveno obcí v bytových domech (plochy OV), zbývajících 24 bytů vznikne jako vestavěné byty 
majitelů (správců apod.) v zařízeních cestovního ruchu apod.  

2006

celkem obydlené celkem obydlené

Bublava 190 126 199 132 336 316

domy byty
2001

obyvatel
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Vedle výstavby na rozvojových plochách počítá územní plán také s výstavbou ve stabilizovaných plochách 
(v rozptylu) v rozsahu 10 bytů  v I.etapě do roku 2015, s výstavbou 10 bytů v II.etapě do roku 2025, celkem 
100 bytů.  

V důsledku stárnutí bytového fondu a v souvislosti s možnou změnou užívání bytů v plochách smíšeného 
využití (SC,SR) pro jiné funkce počítá územní plán s odpadem bytů v rozsahu 15 bytů v I.etapě do roku 
2015, a 15 bytů v II.etapě do roku 2025, celkem 30 bytů.  

 

 Vývoj po čtu byt ů 

  

4.3. HROMADNÁ REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

4.3.1. Rozvojové p ředpoklady 

V řešeném území je v provozu řada zařízení cestovního ruchu. Jedná se zejména o penziony Bernard, 
Langer, Aschberg, hotely Sport, Horská bouda a další zařízení. Některá další jsou mimo provoz. Územní 
plán ale počítá s jeho obnovením. Celková kapacita v současnosti provozovaných zařízení činí cca 190 
lůžek.  

4.3.2. Odůvodn ění návrhu 

Územní plán vymezuje 1,64 ha stabilizovaných funkčních ploch přímo určených pro zařízení cestovního 
ruchu (RH.3 – 1,16 ha, OK – 0,48 ha). Na pozemcích bývalé výkrmny skotu připravuje majitel přestavbu na 
komplexní zařízení cestovního ruchu. Tato plocha přestavby představuje dalších 3,51 ha ploch (SV.2). Další 
zařízení rekreace a cestovního ruchu jsou umístěny ve stabilizovaných plochách smíšeného bydlení – centra 
obce nebo rekreačního. 

Vedle toho je existence ubytovacích zařízení cestovního ruchu přípustná téměř ve všech ostatních 
stabilizovaných funkčních plochách, regulována je v podstatě jen přípustná velikost nebo konkrétní umístění 
v rámci funkční plochy. 

Územní plán navrhuje 9,23 ha rozvojových ploch, kde se předpokládá výstavba zařízení rekreace a 
cestovního ruchu.  

 

Z hlediska funkční regulace jsou to funkční plochy : 

 hromadné rekreace (dětský tábor) RH.2    11.500 m2 (Z63) 

 hromadné rekreace (penziony)  RH.3      5.000 m2 (P17)    

  smíšeného bydlení – centra obce SC    49.900 m2     (P19,20,40,59,54 
           Z 8,11,27) 

  smíšeného rekreačního využití  SR    10.400 m2     (P 62,    
           Z 51,55,56) 

  smíšeného venkovského využití  SV.2    15.500 m2     (Z 9,49) 

      Celkem    92.300 m2  

byty 132 132 210 132

odpad -15 -15 -30
nová výstavba RD 72 53 125
vestavěné byty 11 19 30
rozptyl 10 10 20

rozdíl 78 67 145

celkem 132 210 277 277

stav 2006 I. etapa 
2015

II. etapa 
2025

stav 2025
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Na těchto plochách lze realizovat 610 lůžek v I.etapě do roku 2015 a 320 lůžek v II.etapě do roku 2025, 
celkem 930 lůžek. Reálný odhad skutečné výstavby předpokládá do roku 2015 polovinu možného počtu 
lůžek I.etapy, to je 300 lůžek, do roku 2025 polovinu zbytku (300+320), to je 310 lůžek. Zůstává rezerva 320 
lůžek. 

Cca 90 lůžek vznikne rekonstrukcemi stávajících zařízení nebo znovuuvedením do provozu. Vedle toho 
může v rozptylu (ubytování v soukromí) vzniknout dalších cca 100 lůžek. 

 Vývoj po čtu lůžek cestovního ruchu 

 

V plochách smíšeného využití počítá územní plán s možností výstavby řady zařízení veřejného ubytování 
charakteru penzionu (cca 30 lůžek) nebo malého hotelu (cca 50 lůžek). 

Na pozemcích bývalé výkrmny skotu připravuje majitel přestavbu na komplexní zařízení hromadné rekreace 
a cestovního ruchu s propojením s prvky agroturistiky (jízda na koni, ošetřování zvířat, malá „domácí“ zoo 
apod.) 

V jihozápadní části obce v sedle jižně od Vršiny je navržena plocha pro dětský letní tábor (Z63). Jeho zřízení 
jako sezónního zařízení připravuje majitel okolních pozemků v souvislosti se záměrem na přestavbu bývalé 
výkrmny skotu na zařízení hromadné rekreace.  

Na rozvojové ploše Z9 (SV.2) připravuje majitel zařízení orientované na agroturistiku. 

4.4. INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 

4.4.1. Rozvojové p ředpoklady 

Dle výsledků SLBD 2001 a dle terénního průzkumu je v řešeném území jen 134 objektů využívaných pro 
individuální rekreaci.  

4.4.2. Odůvodn ění návrhu 

Územní plán vymezuje 1,44 ha stabilizovaných funkčních ploch individuální rekreace ve formě chat (RI). 

Dále vymezuje 13,28 ha stabilizovaných funkčních ploch smíšeného rekreačního využití, ve kterých je 
rekreace a výstavba rekreačních objektů jednou z hlavních funkcí (SR). 

Celkem tedy vymezuje 14,72 ha stabilizovaných funkčních ploch pro rekreaci. 

Územní plán navrhuje 1,94 ha rozvojových ploch, kde se předpokládá výstavba rekreačních domů.  

 

Z hlediska funkční regulace jsou to funkční plochy : 

 bydlení venkovské   RI    14.300 m2 (P 1,52,   
           Z 1,2,5,10,22,40,41,42,43) 

  smíšeného rekreačního využití  SR      5.100 m2      (P 21,30,56  
           Z 54,58,62) 

       Celkem     19.400 m2  

Na těchto plochách se předpokládá výstavba 28 rekreačních domků a chat s celkem 112 lůžky                           
(4 lůžka/objekt). 

existující lůžka 190 190 600 190

rekonstrukce, znovuotevření 50 40 90
nová výstavba 310 310 620
nová výstavba - rozptyl 50 50 100

rozdíl 410 400 810

celkem 190 600 1000 1000

stav 2006 I. etapa 
2015

II. etapa 
2025

stav 2025
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4.5. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.5.1. Rozvojové p ředpoklady 

Škála zařízení občanského vybavení v obci není s ohledem na malou vzdálenost Kraslic úplná a obyvatelé 
využívají bohatší nabídku občanské vybavení tohoto města. 

V obci se nachází obecní úřad, úřadovna Policie ČR, zařízení Pohraniční policie a poštovní úřad. 

Do základní školy dojíždějí děti do Kraslic. Bývalá škola v obci neslouží v současnosti ani svému 
náhradnímu účelu, kterým byla škola v přírodě (50 lůžek). Mateřská škola byla pro nedostatek dětí zrušena 
v roce 2007. 

V obci není žádné zařízení sociální péče nebo pro seniory. 

V restauraci U Švejka je renovovaný společenský sál. Slouží pro pořádání kulturních a společenských akcí 
v obci. 

Římskokatolický kostel Nanebevzetí P.Marie je spravován děkanstvím v Kraslicích. Kaplička u rybníka je 
v majetku obce. 

Západně od obce, odloučená od souvislého zastavění, je na umístěna stanice ochrany přírody 

4.5.2. Odůvodn ění návrhu 

Územní plán vymezuje 1,19 ha stabilizovaných samostatných funkčních ploch nekomerčního občanského 
vybavení (OV), které jsou přímo určeny pro zařízení financovaná zcela nebo z části z veřejných rozpočtů. 

Územní plán navrhuje 0,18 ha rozvojových ploch, které umožňují výstavbu nekomerčního občanského 
vybavení.  

Z hlediska funkční regulace jsou to funkční plochy : 

 nekomerčního občanského vybavení OV      1.800 m2 (P 34) 

Navrhované rozvojové plochy tvoří rezervu pro výstavbu malometrážních bytů pro seniory, s případnou 
pečovatelskou službou. 

4.6. OSTATNÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

4.6.1. Rozvojové p ředpoklady 

Komerčním občanským vybavením je míněno takové občanské vybavení, které je plně provozováno 
soukromými subjekty. Jedná se převážně o zařízení maloobchodu, veřejného stravování a nevýrobních 
služeb. 

S rozvojem automobilismu, růstem dojížďky za prací a do škol, s rostoucím trendem týdenních nákupů 
v supermarketech klesá konkurenceschopnost drobných maloobchodních zařízení v obcích s nízkou kupní 
silou. Z toho důvodu roste i závislost Bublavy na maloobchodní vybavenosti Kraslic.  

Výjimkou jsou v příhraniční oblasti zařízení orientovaná na německé zákazníky. Takovým zařízením je 
Market při hraničním přechodu. 

Kupní síla stoupá v řešeném území v zimní lyžařské sezóně. To s sebou nese trend provozování sezónních 
zařízení – stánků a kiosků s potravinami, nápoji a občerstvením. 

Zařízení veřejného stravování jsou v řešeném území téměř výlučně vázána na zařízení veřejného ubytování, 
což je až na výjimky – hostinec Vichřice, restaurace Bleiberg – víceméně existenční nutnost. 

Současné, pro řešené území spíše negativní trendy, budou pravděpodobně přetrvávat. 

4.6.2. Odůvodn ění návrhu 

Většina zařízení komerčního vybavení je zahrnuta v ostatních druzích funkčních ploch, především 
smíšeného využití. 

Územní plán vymezuje jen 0,48 ha stabilizované samostatné funkční plochy komerčního občanského 
vybavení (OK).  
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Územní plán navrhuje 0,42 ha rozvojových ploch komerčního občanského vybavení :  

 

  komerčního občanského vybavení OK      4.200 m2     (P 15   
           Z 6,29)   
       

Územní plán navrhuje rozvojové plochy komerčního občanského vybavení na zbylé ploše parkoviště u 
okružní křižovatky u penzionu Langer, při přístupové komunikaci na Olověný vrch (vybavenost pro lyžařský 
areál) a při silničním hraničním přechodu (doplnění vybavenosti v souvislosti s výstavbou čerpací stanice 
pohonných hmot). 

4.7. OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT 

4.7.1. Rozvojové p ředpoklady 

Nejrozsáhlejším sportovním zařízením v obci je lyžařský areál Olověný vrch. Zahrnuje 6 lyžařských vleků, 
technické vybavení pro umělé zasněžování a osvětlení a další doprovodná zařízení. Areál provozuje 
společnost SKI Bublava na pozemcích dlouhodobě pronajatých, z větší části obcí Bublava. 

V severní části obce je areál fotbalového hřiště. V centru obce je dětské hřiště, zčásti robinzonádního 
charakteru, které je využíváno i pro pořádání venkovních kulturně společenských akcí obce. 

Další menší sportoviště jsou součástí zařízení hromadné rekreace (např. tenisové hřiště). 

V centru obce je rozestavěn objekt Aquacentra (zařazen do ploch SC).  

4.7.2. Odůvodn ění návrhu 

Územní plán vymezuje 1,46 ha stabilizovaných funkčních ploch sportu (OS.1), které jsou přímo určeny pro 
sportovní zařízení, hřiště apod.  

Územní plán navrhuje 3,64 ha rozvojových ploch, které umožňují výstavbu sportovně rekreačních zařízení.  

 

Z hlediska funkční regulace jsou to funkční plochy : 

 rekreace a sportu   OS.1    28.600 m2          (P 4,5,24,42,66  
           Z 12)   
 dětská hřiště    ZV.3      7.800 m2          (P 13,23,26,28,46,60) 
           

Areál zimních sportů na Olověném vrchu bude dále doplněn na severovýchodním svahu sedačkovou 
lanovkou a novou sjezdovou tratí s nástupní stanicí až na kataru Stříbrné (při ústí Rájeckého údolí). Tím 
bude vytvořena možnost propojení lyžařského areálu Olověného vrchu s lyžařským areálem na Tisovci ve 
Stříbrné. Při dolní stanici sedačkové lanovky se počítá s výstavbou kapacitního parkoviště. Tím bude snížen 
tlak na zvětšování parkovacích kapacit v Bublavě. 

Plocha dojezdu severnějšího lyžařského vleku v Bublavě je nově vymezena jako zastavitelná plocha sportu. 
To umožní využití plochy i v letní sezóně a realizovat zde hřiště letních sportů (P 24). 

V souvislosti s výstavbou nové sedačkové lanovky navrhuje územní plán rozšíření sjezdových ploch o 3,72 
ha a jejich důslednější vzájemné propojení. To se děje na úkor zalesněných ploch v rozsahu 1,19 ha. 

Lokalita fotbalové hřiště se má stát východištěm lyžařských běžeckých tratí. Proto se v jeho sousedství 
navrhuje rozvojová plocha letních sportů (tenisová hřiště, odbíjená, dráha pro kolečkové brusle apod.) 
včetně zázemí šaten, údržby areálu apod. (P 4,5, Z 12), která budou sloužit i v zimním období při organi-
zování hromadných sportovních akcích. 

V sousedství obecního úřadu se navrhuje rozšíření ploch dětského hřiště.  

Menší plocha pro neorganizovaný sport je navržena v jižní části obce (P 66). 

Na plochách zemědělských pozemků východně od vrchů Rakušan a Vršina je v souladu s vyhledávací studií 
Krajského úřadu karlovarského kraje i vlastníka RVES s.r.o. uvažováno s výstavbou golfového hřiště. Hřiště 
bude provozně spojeno s rekreačním zařízením na ploše bývalé výkrmny skotu. 

Územní plán vymezil pro golf smíšenou krajinnou zónu NS.s v rozsahu 62,24 ha. 
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4.8. VÝROBA 

4.8.1. Rozvojové p ředpoklady 

V řešeném území je cca 295 ha zemědělské půdy (dle KN). Kvalitu zemědělské půdy v řešeném území 
dokládají podíly stupně ochrany podle BPEJ : 

 

Horské prostředí není příznivé pro intenzivnější zemědělskou výrobu. V současnosti je i orná půda 
využívána jako trvalé travní porosty k pěstování píce nebo pastvě. 

V řešeném území hospodaří na cca 220 ha vlastní i pronajaté půdy firma RVES s.r.o. Vedle kosení a sklizně 
píce pěstuje skot a ovce. 

Areál bývalé farmy Státních statků, výkrmny skotu je z větší části nevyužit. Vlastník plánuje jeho větší část 
přestavět na rekreační zařízení se sportovním a agroturistickým zázemím. 

Hospodaření v lesích řešeného území je provozováno smluvními partnery vlastníka, Lesů České republiky. 

V řešeném území se nenachází žádné další výrobní zařízení. 

4.8.2. Odůvodn ění návrhu 

Další ekonomický rozvoj Bublavy je založen na rozvoji rekreace a cestovního ruchu. Klasická výrobní odvětví 
jako jsou lesnictví a zemědělství se budou stále více než na vlastní produkci zaměřovat na údržbu krajiny, 
zvyšování její ekologické stability a v neposlední řadě i rekreační využitelnosti. 

Územní plán vymezuje 36,2 ha stabilizovaných zemědělských ploch (NZ) a 147,9 ha stabilizovaných lesních 
ploch (NL). 

Vedle těchto produkčních ploch vymezuje územní plán 158 ha přírodních ploch (NP) a 62,4 ha smíšených 
ploch nezastavěného území (NS.k) s prioritou krajinotvornou. I v těchto zónách budou provozovány 
zemědělská a lesnická výroba, ovšem s přihlédnutím ke zvýšeným požadavkům ochrany přírody a tvorby 
krajiny.  

Zemědělská ani lesnická výroba nebudou návrhem územního plánu zásadně omezovány. V souvislosti 
s realizací rozvojových záměrů však dojde k záboru ploch zemědělského půdního fondu a záboru ploch 
určených k plnění funkcí lesa. 

Územní plán nenavrhuje v řešeném území zastavitelné výrobní plochy. 

4.9. SÍDELNÍ ZELEŇ 

4.9.1. Rozvojové p ředpoklady 

Bublava má velký rozsah sídelní (vnitroobecní) zeleně, s velkým podílem veřejně přístupných ploch. Jsou 
udržovány s různou intenzitou. Vymezením intravilánu v roce 1966 je součástí zastavěného území i značná 
rozloha pozemků v nivě Bublavského potoka, a proto jsou zařazeny do ploch sídelní zeleně. 

Pozitivně dotvářejí obraz města i javory, jasany, lípy a další dřeviny rostoucí u komunikací, na volných 
prostranstvích i na soukromých pozemcích.  

Zeleň v obci plynule navazuje na krajinou zeleň kolem vodotečí nebo na plochy nelesní zeleně, které 
zprostředkovávají vazbu s lesními masivy. 

4.9.2. Odůvodn ění návrhu 

Územní plán vymezuje 18,01 ha stabilizovaných funkčních ploch sídelní zeleně (hřbitovy OH - 0,66 ha, 
sídelní zeleň na veřejných prostranstvích : parky ZV.1 - 1,76 ha, ostatní sídelní zeleň ZV.2 - 13,12 ha, plochy 
dětských hřišť ZV.3 – 0,08 ha, plochy zimní rekreace ZV.4 - 2,40 ha, nezastavitelné zahrady ZS - 4,18 ha,). 

Územní plán navrhuje 1,86 ha rozvojových ploch sídelní zeleně.  

třída 1 2 3 4 5 celkem
vým ěra ha 0 30,2 53,4 104,8 106,4 294,8
podíl 0% 10% 18% 36% 36% 100%
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Z hlediska funkční regulace jsou to funkční plochy : 

 parky     ZV.1      1.100 m2 (Z 17,26,37) 

 ostatní sídelní zeleň   ZV.2      2.800 m2 (P 36,   
           K 5,9) 

 dětská hřiště    ZV.3      7.800 m2          (P 13,23,26,28,46,60)  

 nezastavitelné zahrady   ZS      6.900 m2 (P 67,   
           Z 1,2,3,23,60) 

 

Některé menší plochy zahrnuté do výše uvedené bilance jsou součástí rozvojových ploch bydlení, 
smíšeného využití apod. 

Plochy nezastavitelných zahrad ZS byly nově vymezeny tam, kde je z pozemků velkého rozsahu nutno 
vymezit jen část jako zastavitelnou (např. RI), zbytek pozemku zůstane i v budoucnu nezastavěn.  

 

 

 

SPECIFIKACE PLOCH ZMĚN  

RD ost. RD ost. RD ost.

K1 DS komunikace 1 657
K2 PV komunikace 368
K3 DS komunikace 180
K4 PV komunikace 4 300 8 8
K5 DS komunikace 3 768
K6 DS komunikace 402
K7 PV komunikace 313
K8 PV komunikace 4 913
K9 DS komunikace 592
K10 PV komunikace 602
K11 PV komunikace 172

P1 RI rekreační domky 1 016 8 4 4
P2 SM služby 3 183 1 1
P3 SM RD 2 639 2 2 1 320
P4 OS.1 sport 774
P5 OS.1 sport 888
P6 DS.2 parkoviště 201 8 8
P7 SM zahrada 51
P8 SM RD 10 402 8 3 5
P9 ZV.3 dět.hřiště 1 469

P10 DS.2 parkoviště 252 6 6
P11 BV RD 6 182 5 5 1 236
P12 SM RD 3 112 2 2 1 556
P13 ZV.3 dět.hřiště 1 252
P14 DS.2 parkoviště 1 033 30 30
P15 OK komer.vybavení 487
P16 DS.2 parkoviště 1 117 40 40
P17 RH.3 hrom.rekreace 5 534 2 100 1 50 1 50
P18 BV zahrada 278
P19 SM penzion 4 254 1 30 1 30

BJ m2/1 RDlůž. park.
plocha 
č. funkce popis m2 l ůž. lůž.

II etapaI etapakapacita

BJ park.park. BJ
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SPECIFIKACE PLOCH ZMĚN 

RD ost. RD ost. RD ost.

P20 SM penzion 2 502 1 50 1 50
P21 SR rekreační domky 715 4 4
P22 SR RD 1 415 1 1 1 415
P23 ZV.3 dět.hřiště 720
P24 OS.1 sport 3 415
P25 DS.2 parkoviště 197 6 6
P26 ZV.3 dět.hřiště 602
P27 SR RD 2 237 2 2 1 118
P28 ZV.3 dět.hřiště 2 004
P29 SR zázemí SKI 2 109 1 1
P30 SR rekreační domky 803 4 4
P31 DS.2 parkoviště 131 4 4
P32 BV RD 8 068 6 4 6 4 1 345
P33 BV RD 4 174 4 4 1 044
P34 OV malometrážní byty 1 770 6 6
P35 BV RD 7 251 5 5 1 450
P36 ZV.2 park 1 574
P37 BV RD 14 975 10 10 1 497
P38 SM RD 1 308 1 1 1 308
P39 SM RD 2 207 2 2 1 104
P40 SM penzion 10 024 1 50 1 50
P41 DS.2 parkoviště 741 24 24
P42 OS.1 sport 4 612
P43 DS.3 řadové garáže 964 12 12
P44 SM RD 1 409 1 1 1 409
P45 SM RD 1 777 1 1 1 777
P46 ZV.3 dět.hřiště 1 126
P47 DS.2 parkoviště 152 6 6
P48 BV RD 1 309 1 1 1 309
P49 DS.2 parkoviště 1 126 30 30
P50 OV občanské vybavení 884
P51 SM penzion 7 374 3 100 3 100
P52 RI rekreační domky 1 019 8 8
P53 SR RD 1 212 1 1 1 212
P54 SM penzion 2 744 1 30 1 30
P55 SR RD 1 275 1 1 1 275
P56 SR rekreační domky 926 4 4
P57 DS.2 parkoviště 111 4 4
P58 SR RD 1 806 1 1 1 806
P59 SR RD 1 057 1 1 1 057
P60 ZV.3 dět.hřiště 1 198
P61 DS.2 parkoviště 111 4 4
P62 SR penzion 2 324 1 30 1 30
P63 DS.2 parkoviště 265 6 6
P64 SR RD 1 747 1 1 1 747
P65 SR RD 2 418 2 2 1 209
P66 OS.1 sportovní hřiště 1 610
P67 ZS zahrada 1 301

Z1 RI rekreační domky 2 474 12 8 4
Z2 RI rekreační domky 1 491 8 4 4
Z3 ZS zahrada 1 233
Z4 TI vodojem 588
Z5 RI rekreační domky 2 784 12 12
Z6 OK komer.vybavení 2 508
Z7 DS.5 ČSPH 7 104
Z8 SM penzion 3 863 1 30 1 30

BJ BJ BJ

II etapa

m2/1 RDlůž. park.

I etapa
plocha 
č. funkce popis m2 l ůž. park. l ůž. park.

kapacita

 

 

 

 



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  28               

SPECIFIKACE PLOCH ZMĚN 

RD ost. RD ost. RD ost.

Z9 SV.2 agroturistika 8 373 2 50 2 50
Z10 RI rekreační domky 451 4 4
Z11 SM penzion 4 667 2 30 2 30
Z12 OS.1 sport 16 723 1 1
Z13 BV RD 3 954 3 3 1 318
Z14 TI vodojem 1 080
Z15 BV RD 15 019 10 4 6 1 502
Z16 BV RD 6 675 5 5 1 335
Z17 ZV.1 park 412
Z18 SV.1 RD 3 076 1 1 3 076
Z19 BV RD 5 910 5 5 1 182
Z20 BV RD 3 671 4 4 918
Z21 DS.2 parkoviště 4 595 180 90 90
Z22 RI rekreační domky 782 4 4
Z23 ZS zahrada 2 188
Z24 DS.2 parkoviště 376 8 8
Z25 BV RD 7 793 6 6 1 299
Z26 ZV.1 park 712
Z27 SM penzion 14 447 2 200 1 100 1 100
Z28 DS.2 parkoviště 3 359 130 130
Z29 OK komer.vybavení 1 147
Z30 DS.2 parkoviště 5 253 210 210
Z31 DS.2 parkoviště 2 656 100 100
Z32 DS.2 parkoviště 2 687 100 100
Z33 SM RD 8 809 6 6 1 468
Z34 SV.1 RD 5 442 4 4 1 361
Z35 TI vodojem 407
Z36 BV RD 2 772 2 2 1 386
Z37 ZV.1 park 733
Z38 BV RD 6 523 5 5 1 305
Z39 BV RD 2 745 2 2 1 373
Z40 RI rekreační domky 1 269 8 8
Z41 RI rekreační domky 926 4 4
Z42 RI rekreační domky 350 4 4
Z43 RI rekreační domky 1 718 12 12
Z44 SR RD 1 689 1 1 1 689
Z45 SR RD 1 707 1 1 1 707
Z46 SR RD 1 431 1 1 1 431
Z47 SM RD 1 909 1 1 1 909
Z48 SM RD 2 477 2 2 1 239
Z49 SV.2 hrom.rekreace 7 200
Z50 DS.2 parkoviště 111 4 4
Z51 SR penzion 2 563 1 30 1 30
Z52 SR RD 1 488 1 1 1 488
Z53 DS.2 parkoviště 131 4 4
Z54 SR rekreační domky 742 4 4
Z55 SR penzion 2 381 1 30 1 30
Z56 SR penzion 3 157 1 50 1 50
Z57 DS.2 parkoviště 118 4 4
Z58 SR rekreační domky 645 4 4
Z59 SR RD 1 705 1 1 1 705
Z60 SR RD 6 167 4 4 1 542
Z61 SR RD 2 498 2 2 1 249
Z62 SR rekreační domky 1 275 8 8
Z63 RH.2 dětský tábor 11 513 1 120 1 120

392 836 125 30 1 042 932 72 14 650 704 53 16 392 228 1 255

m2/1 RDlůž. park. l ůž. park. l ůž. park.

II etapa

BJ BJ BJ

kapacita I etapa
plocha 
č. funkce popis m2

Celkem
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5. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

5.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE 

Územní plán člení území obce na část nezastavěnou (neurbanizovanou) – krajinu  a část zastavěnou a 
zastavitelné plochy (urbanizovanou) – sídlo .  

Celé řešené území je bezezbytku rozčleněno do ploch s rozdílným využitím.  

Územní plán vymezuje plochy těchto druhů :    a poddruhů :   
   

1) plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury   OV  (OV, OV.1, OV.3, OV.5) 
2) plochy občanského vybavení - komerčního   OK  
3) plochy občanského vybavení - sportovního   OS    (OS.1, OS.5, OS.8) 
4) plochy občanského vybavení - hřbitovů   OH  
5) plochy bydlení - venkovského   BV     
6) plochy smíšené obytné - centra obce   SC     
7) plochy smíšené obytné - venkovské   SV   
8) plochy smíšené obytné - rekreační   SR  
9) plochy rekreace - hromadné   RH     (RH.1, RH.3, RH.6) 
10) plochy rekreace - individuální   RI  
11) plochy technické infrastruktury   TI   
12) plochy veřejných prostranství   PV 
13) plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích   ZV  (ZV.1, ZV.2, ZV.3) 
14) plochy sídelní zeleně soukromé  ZS       
15) plochy dopravní infrastruktury - silniční   DS   (DS, DS.2, DS.3, DS.4, DS.5) 
16) plochy vodní a vodohospodářské   VO 
17) plochy přírodní   NP 
18) plochy zemědělské   NZ 
19) plochy lesní   NL 
20) plochy smíšené nezastavěného území   NS    s indexy : u, k, s 

 

Druhy ploch s rozdílným využitím – s výjimkou ploch sídelní zeleně – odpovídá požadavkům vyhlášky 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

5.2. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

V Územní plánu Bublava byly, nad rámec výčtu ploch s rozdílným využitím uvedeným v paragrafech 4 – 19 
vyhlášky č.501/2006 Sb., doplněny - plochy sídelní zeleně : 

1) plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích   ZV  (ZV.1, ZV.2, ZV.3) 
2) plochy sídelní zeleně soukromé  ZS       

 

Doplněny byly proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně; podmínky pro tyto 
plochy zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním. 

5.3. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Územní plán vymezil zastavěné území k datu 30.7.2007. 

Základem pro vymezení byl intravilán obce stanovený k 1.9.1966.  

Takto stanovené území bylo rozšířeno v souladu s paragrafem 58 zákona č.183/2006 Sb., s využitím 
metodického pokynu Ústavu územního rozvoje Brno z dubna 2007. 
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Takto stanovené zastavěné území je využito i pro vyhodnocení předpokládaných důsledků na zábor půdního 
fondu. 

6. PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROV ĚŘENÍ ZMĚN ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Území určená k prověření v územních studiích zahrnují většinou více navazujících ploch změn (plochy 
přestavby, zastavitelné plochy, plochy a koridory dopravní infrastruktury). Doporučuje se proto pořizovat pro 
ně společné územní studie. 

Lhůty, ve kterých je nutno územní studii zpracovat, projednat, schválit pořizovatelem pro použití jako 
podkladu pro rozhodování v území a zapsat do evidence územně plánovací činnosti, byly stanoveny 
s ohledem na předpokládanou dobu výstavby ve třech horizontech – do konce roku 2009, 2010 a 2011. 

6.1. ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU      

                                                                                                                lhůta pro zápis : 

P4 - sportovní areál - u fotbalového hřiště    

Z11 - plocha smíšeného využití - pod fotbal.hřištěm   

Z12 - sportovní areál - u fotbalového hřiště    

Z13 - rodinné domy - nad středním vodojemem     B (12/2012) 

Důvod :   velký rozsah ploch, za řízení významné pro rozvoj obce  

 

P8 - rodinné domy - proti Policii      

K2 - rozšíření výstupní komunikace - k fotbal.hřišti    B 

Důvod : velký rozsah ploch, poloha pohledov ě exponovaná z hlavní komunikace  

 

P14 - veřejné parkoviště - u penzionu Langer    

P15 - služby - u záchytného parkoviště     

Z32 - záchytné parkoviště - směr Stříbrná    

K5 - okružní křižovatka - směr Stříbrná      A (12/2011) 

Důvod : komplikované územní podmínky, významná doprav ní stavba  

 

P17 - hromadná rekreace - proti penzionu Bublava    C (12/2013) 

Důvod : velký rozsah plochy a kapacity za řízení 

 

P40 - plocha smíšeného využití – Aquapark     A 

Důvod : komplikované územní podmínky, poloha pohledov ě exponovaná z hlavní komunikace  

 

P49 - veřejné parkoviště - u kostela     

P50 - občanské vybavení - U Švejka     

K8 - přestavba křižovatky - u rest. U Švejka     A 

Důvod : komplikované územní podmínky, významná doprav ní stavba  

 

P51 - ubytovací zařízení - pod křižovatkou u rest. U Švejka   B 

Důvod : velký rozsah plochy a kapacity za řízení 
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Z6 - areál služeb - u hranice      

Z7 - areál motoristických služeb - u hranice    

K1 - okružní křižovatka - na hranici      A 

Důvod : velký rozsah plochy, hrani ční území  

 

Z9 - areál agroturistiky - k hranici      B 

Důvod : komplikované územní podmínky  

 

Z14 - plocha pro vodojem středního tlakového pásma   

Z15 - rodinné domy - pod středním vodojemem     A 

Důvod : velký rozsah plochy  

 

Z24 - parkoviště v zástavbě - pod bývalou lesní školkou   

Z25 - rodinné domy - pod bývalou lesní školkou    

Z26 - park - pod bývalou lesní školkou     

K4 - nová výstupní komunikace – východ    

Z27 - plocha smíšeného využití - pod bývalou lesní školkou   B 

Důvod : velký rozsah ploch, poloha pohledov ě exponovaná z hlavní komunikace  

 

Z33 - plocha smíšeného využití - před Policií     C 

Důvod : velký rozsah ploch, poloha pohledov ě exponovaná z hlavní komunikace  

 

Z37 - park - před kostelem      

Z38 - rodinné domy - pod kostelem střed    

Z39 - rodinné domy - pod kostelem jih      B 

Důvod : velký rozsah ploch, poloha panoramaticky expo novaná  

 

Z63 - dětský letní tábor - dolní Bublava      B 

Důvod : specifické za řízení ve volné krajin ě 

7. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

7.1. DOPRAVA 

Pro celkovou orientaci v této kapitole jsou uzlové body silniční sítě označeny čísly 0-38. 

7.1.1. Širší vztahy 

Řešené území leží severně od Kraslic,které jsou na silniční síť ČR napojeny silnicí II/210 Sokolov-Kraslice- 
SRN a silnicí II/218 Kraslice-Přebuz-Vysoká Pec-Nejdek-Karlovy Vary. Na hraničním přechodu Kraslice- 
Klingenthal přechází silnice II/210 do SRN, kde se napojuje na silnici II/283 Adorf-Klingenthal-Aue. Silnice 
III/21046 Kraslice  - Bublava odbočuje z II/210 v severní části Kraslic, prochází části Tisová a po 3 km 
vstupuje do katastru Bublavy. Silnice III/2187 Stříbrná-Bublava-SRN odbočuje ze silnice II/218 v severní 
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části obce Stříbrná. Vzdálenost Kraslice-Stříbrná-hranice katastru Bublava na silnici III/2187 je 7 km.Z tohoto 
místa je na hranici se SRN po silnici III/2187 pouze 1,95 km. 

Z hlediska dopravy je Bublava předměstím Kraslic i Klingenthalu. Otevření Shengenského prostoru, a s tím 
spojené zprůjezdnění silnice III/2187 pro osobní auta bude znamenat výrazné zkrácení přístupové cesty ze 
SRN. Ve směru od severu (Aue) je trasa do Bublavy zkrácena z 15 na 3,2 km (měřeno k penzionu Langer) 
bod 19). Tato zkrácená trasa bude využívána i pro příjezd k atraktivitám obce Stříbrná (lyžařský areál 
Tisovec). Dále lze důvodně předpokládat, že i ve směru od Sokolova bude využívána pro zimní rekreaci 
zejména trasa Kraslice-Stříbrná-Bublava (penzion Langer) po silnici II/218 a III/2187. Využití silnice II/218 
směrem od Nejdku bude slabé s ohledem na horský terén a parametry trasy. 

Železniční doprava je vedena do obce Kraslice, kde je železniční hraniční přechod do SRN. 

Oblast Bublavy patří do turisticky atraktivní oblasti Krušných hor. Jsou zde vedeny značené turistické trasy 
pro pěší a cyklostezky. Obcí prochází také naučná stezka („Stopami horníků“ po okružní trase Bublava-
Stříbrná-Kraslice-Bublava 16km). V současné době probíhá silný pěší provoz přes hraniční přechod 
Bublava-Klingenthal, a to v obou směrech. 

7.1.2. Rozvojové p ředpoklady 

Dopravu osob a nákladů zajišťuje v řešeném území výhradně automobilová doprava, která využívá zejména 
silnice III.třídy, které obcí procházejí. 

Je to silnice III/2187 : Stříbrná-Bublava-hranice se SRN a silnice III/21046 : Kraslice-Bublava. Tyto 
komunikace tvoří základní komunikační kostru obce ve směru sever-jih III/21046 a západ-východ (III/2187). 

Dislokace ostatní silniční sítě je dána historickým vývojem, zvláště pak prudkou redukcí počtu obyvatel (a 
později i domů) po II.světové válce. Síť místních komunikací nemá v převážné většině jasné směrové a 
výškové řešení, které by bylo v souladu s požadavky automobilové dopravy. Konfigurace terénu (horská 
oblast) vede k tomu, že většina napojení místní uliční sítě na základní kostru silnic III.třídy je pod ostrým 
úhlem napojení, a mnohde i ve velmi nepříznivém spádu. 

7.1.3. Koncepce dalšího rozvoje dopravy 

7.1.3.1. Tendence vývoje dopravy 

Silni ční doprava 

Bublava leží mimo významnější silniční tahy České republiky. Její poloha na hranici se SRN a těsná 
návaznost na silniční síť města Klingenthal povede v budoucnu k obnovení provozu i pro automobilový 
provoz. Z této základní úvahy vychází i koncepce dopravy v obci. 

Předpokládá se zesílení silničního provozu, zejména osobními vozy, v severní části obce, tedy tam kde jsou 
soustředěny aktivity cestovního ruchu. Tento provoz ve směru západ-východ bude veden po silnici II/2187. 
Propojení do Kraslic - silnice III/21046 - bude mít i nadále význam jako silniční spojení do Kraslic, a to 
zejména pro místní obyvatele (škola, zaměstnání, nákupy, vlak apod.). 

Dopravní zatížení silničních komunikací všech kategorií je v řešeném území všeobecně malé a razantní 
nárůst se neočekává. Zvýšení provozu lze očekávat pouze nárazově v zimní lyžařské, a to zejména 
v severní části obce ve spojení do SRN. 

Územní plán proto nenavrhuje žádnou radikální změnu silniční sítě v řešeném území. 

Letecká doprava 

Pro zajištění rychlé zdravotnické pomoci při provozu lyžařského areálu je nutné počítat s plochou pro 
přistávání helikoptér. 

7.1.4. Návrh silni ční sít ě 

Územní plán řeší v dlouhodobém časovém horizontu silniční problematiku zejména v těchto bodech : 

1) úprava silnice III/2187 v napojení na SRN (bod 15). 

2) generální oprava + šířkové úpravy silnice III/2187 (bod15-12) 

3) vyřešení křižovatek (bod 12 a 19) 
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7.1.4.1. Dopravní zatížení 

V řešeném území tvoří základní komunikační kostru silnice III.třídy.  

Dle údajů Průzkumů a rozborů je celostátním sčítáním dopravy ŘSD ČR 2000 na komunikaci III/21046 
v úseku Kraslice-Bublava uváděna zátěž 746 vozidel za 24 hodin. Na silnici III/2187 nebylo sčítání 
prováděno. 

S ohledem na charakter území a na zaměření obce na služby spojené s cestovním ruchem a rekreací lze 
konstatovat, že zatížení silniční sítě je slabé s převažujícím podílem osobní dopravy. V časové horizontu 
dvaceti let se předpokládá pouze zvýšení počtu osobních vozů, které však nebude vyžadovat zásadní 
změnu šířkových parametrů základní silniční kostry obce. 

7.1.4.2. Silni ční síť 

Silnice III/21046 

Silnice III/21046 tvoří spojku s městem Kraslice. Bublavou prochází ve směru sever-jih (body 0-12). Trasa je 
směrově i šířkově neuspořádaná. Výškově je trasa vedena ve stálém stoupání, které jen výjimečně 
přestoupí povolených 9%. Vozovka je živičná o šířce 5 až 5,5 metru, krajnice nezpevněná. 

Z hlediska ČSN 736110 se jedná o silnici funkční třídy C, s návrhovou rychlostí 50km/h, s podélným sklonem 
9 až 12, mimořádně na krátkém úseku 50m do 15%. 

  Doporučené úpravy 

Při homogenizaci trasy se uvažuje šířkové uspořádání typu MO2 (9/7,5/50). 

1) bod 7 – nová oboustranná zastávka autobusů 

2) bod 9 – zlepšení trasy a stoupání zvětšením poloměru, nové připojení k restauraci U Švejka, 
odbočovací a vřazovací pruh, obslužná komunikace jako souběžná trasa, nové zastávky autobusu, 
podélná parkovací stání pro autobusy 

3) bod 11 – nová oboustranná autobusová zastávka, nové připojení veřejných parkovišť a komunikace 
od hřbitova. 

4) bod 12 – rozšíření křižovatky se silnicí III/2187 

5) Body 7 až 12 – nový jednostranný chodník 
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Silnice III/2187 

Silnice III/2187 je vedena v severní části obce od hraničního přechodu do SRN (bod 15) přes napojení 
silnice III/21046 (bod12) na konec katastru (bod 20) směr Stříbrná. Je zařazena do funkční skupiny C, 
s návrhovou rychlostí 50 km/h. Mezi body 15,14,13 byla vozovka delší dobu mimo provoz. Je nutná její 
generální oprava, ale trasa je vyhovující směrově i výškově. V bodě 12 je nevyhovující křižovatka se silnicí 
III/21046. V bodech 16,17 jsou nedostatečné rozhledové poměry v místech napojení místních komunikací. 
V bodě 19 je nepřehledná křižovatka blízko za zatáčkou ve směru od bodu 20 (těžká dopravní závada). 

 Doporučené úpravy 

Při homogenizaci trasy se uvažuje šířkové uspořádání typu MO2 (9/7,5/50). 

1) Bod 15 – novostavba okružní křižovatky s připojením na místní komunikaci v obci Klingenthal (SRN) 
a příprava pro čerpací stanici pohonných hmot, oboustranná zastávka autobusu (otáčení na 
křižovatce) 

2) Bod 15 až 13 – generální oprava, nový jednostranný chodník 

3) Bod 12 – rozšíření křižovatky  

1 2 3 4 5 6 7

svodidla 0,25 0,25
nezpevněná krajnice 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50
zatravněná, upravená pro vsak ano ano ano ano ano
bezpečnostní odstup 0,50 0,50

vodicí proužek ano ano ano ano
zároveň rigol podpovrchového odvodnění ano ano
jízdní pruh + rozšíření v oblouku 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 1,50 1,40
jízdní pruh + rozšíření v oblouku 3,25 3,25 3,25 3,25 2,75 1,50 1,40
vodicí proužek ano ano ano ano
zároveň rigol podpovrchového odvodnění ano ano ano

bezpečnostní odstup 0,50
chodník 2,00 2,00
nezpevněná krajnice 1,00 0,75 1,00 0,50
zatravněná, upravená pro vsak ano ano ano ano
odstup 0,50
svodidla 0,25

šířka mezi ploty 9,00 7,50 10,25 9,25 7,00 5,00 3,80

úsek mezi body kategorie

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ano III.třída
12-16-17-18-19 ano III.třída
12-13-14-15 ano III.třída
0-1 ano C hlavní
 3-21 ano C hlavní
 8-22 ano C hlavní
 19-20 ano C hlavní
 9-26 ano C hlavní
 19-36-27 ano C hlavní
13-28-32-33-34-35 ano C hlavní
 28-29-30-18 ano C hlavní
 4, 6 ano C
 10-11 ano C
21-22-23-24-25-26 ano C
 28-(14)-33 ano C
36-37 ano C
2; 5; 21; 11; 33; 34; 36 ano D
32-39-(16) ano D
30-(17) ano D
17-25 ano D
27-28-23 ano D
38-24 ano D

příčné uspo řádání komunikace - skladba

doporu čená skladba



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  35               

Úprava zasáhne do plochy parku, ve které je umístěn památkově chráněný pomník obětem nacismu. 
Ten bude před výstavbou posunut východním směrem. 

4) Bod 19 – přeložka části trasy silnice pod rybníkem (násep), novostavba okružní křižovatky pro kvalitní 
propojení páteřní komunikace, ploch veřejných parkovišť a lyžařského areálu Olověného vrchu, 
oboustranná zastávka autobusu, parkoviště před penzionem Langer 

5) Bod 12 až 19 – nový jednostranný chodník 

 

Místní komunikace 

V řešeném území jsou zastoupeny místní komunikace funkční třídy C ve třech šířkových charakteristikách, a 
to v šířce prostoru místní komunikace 7,0; 5,0 a 3,8 metru, s návrhovou rychlostí 50, 30 a 20 km/h. Výše 
uvedené hodnoty jsou cílové. Současný stav je podstatně horší. Uliční síť vznikala živelně během staletí, má 
kolísající šířku a velké spády. Povrchy jsou většinou nezpevněné, bez odvodnění. Styk místních komunikací 
se silnicemi III.třídy je většinou pod nevhodným úhlem a ve velkém spádu. 

Místní komunikace, typ 7,0m (MO2 7,0/50(30)) 

Tato síť komunikací má zásadní význam pro obsluhu severní části obce.  

Větev 13-28-32-33-34-35 je napojena na silnici III/2187 stykovou křižovatkou a stoupá k prostoru 
fotbalového hřiště (v zimě helioport) a končí v bodě 35 napojením na hlavní lesní cestu. Z této větve 
odbočuje v bodě 28 trasa 28-29-30-18, která je v bodě 18 napojena na silnici III/2187 novou kolmou 
stykovou křižovatkou. Tato komunikace bude zajišťovat přístup do celé severní části obce (zvláště v zimním 
období). V úseku 28-29 se z prostorových důvodů počítá jen s typem 5,0m (MO2 5,0/5,0/30). 

Komunikace typu 7,0m je také navržena v trase napojení restaurace U Švejka (bod 9). 

Mezi body 19, 36 a 37 je navržena komunikace typu 7,0m pro zpřístupnění veřejných parkovišť a zařízení 
hromadné rekreace. 

Místní komunikace, typ  

Tato šířková kategorie zajišťuje obsluhu širšího území.  

Je to zejména tah jih-sever západně od Bublavského potoka, mezi body 2-21-22-23 s návazností na bod 26 
prostřednictvím větve 23-24-25-26. Trasa dnes začíná na silnici III/21046 v bodě 2. Úsek 2-21 bude nutno 
šířkově upravit.  

V okolí bodu 23 trasa dvakrát podchází lana lyžařských vleků, takže provoz je v zimním období přerušen. 
K zajištění dopravní obsluhy dvou stávajících a dvou budoucích rodinných domů je navržena propojka mezi 
body  23-24. V blízkosti bodu 24 je stávající čerpací stanice odpadních vod. V dalším stupni projektování 
komunikace je nutno polohu čerpací stanice a komunikace zpřesnit a vzájemně koordinovat. 

Větev šířkové kategorie 5,0m mezi body 10-11 obsluhuje oblast západně od silnice III/21046, včetně budovy 
obecního úřadu, kostela a hřbitova. 

Větev 14-33 v severní části obce navazuje v bodě 14 na silnici III/2187 a končí v bodě 33 u fotbalového 
hřiště. 

Místní komunikace, typ 3,8m (MO1 3,8/3,8/20) 

Zbývající síť místních komunikací je zařazena do této šířkové kategorie. Jsou sledovány bodové úpravy pro 
zlepšení rozhledových  a spádových poměrů v místech napojení na komunikace vyšších typů. 

Polní a lesní cesty 

Polní a lesní cesty mají charakter příjezdových cest pro zemědělskou výrobu. Jejich konstrukce je většinou 
štěrková o šířce 3,0 až 3,5 metru. Stávající síť se zachovává v plném rozsahu. 

Lesní cesty jsou zastoupeny hlavní svozovou cestou, která v bodě 35 navazuje na trasu 35-34-33-32-38-3. 
Cesta má šířku živičného zpevnění 3,0 metru. 

Napojení místních komunikací na silnice III.t řídy 

Většina napojení je pod ostrým úhlem, který ztěžuje rozhled a zvyšuje rizikovost provozu. V horském terénu 
lze jen obtížně dosáhnout normových parametrů bez rozsáhlých a nákladných terénních úprav a zásahu do 
pozemků okolních vlastníků. 

Vedle drobných prostorových a stavebních úprav je nutno problém řešit na úrovni organizace dopravy 
(jednosměrky), dopravního značení (omezení rychlosti) a technických doplňků (zrcadla). 

Specifikace zimního provozu silnic v horském prost ředí 
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Spádové poměry na základní silniční kostře (silnice III.třídy) jsou v relaci s příslušnými doporučeními dle 
ČSN. Za předpokladu kvalitní a včasné zimní údržby, kterou zajišťuje správce silniční sítě (organizace 
pověřená Karlovarským krajem), nebude potřeba připravovat speciální zimní opatření. 

Na ostatní síti místních komunikací jsou spádové poměry, zvláště některých úseků, výrazně nepříznivější. 
Správce, v tomto případě obec Bublava, nebude z ekonomických ani časových důvodů (mnohde ani 
z prostorových důvodů) schopen zajistit kompletní zimní údržbu. Proto je nutno počítat se změnami 
organizace dopravy v zimním období. Ty mohou spočívat ve zjednosměrnění těch úseků, kde nebude 
možno zajistit dva jízdní pruhy. V některých extrémně přístupných nebo okrajových úsecích budou osazeny 
značky nařizující použití sněžných řetězů. V kritických případech mohou být některé úseky dočasně pro 
automobilový provoz zcela uzavřeny, a to i bez náhrady. 

7.1.5. Hraniční přechody 

V souvislosti s rozšířením „Shengenského prostoru“ počítá územní plán se zrušením všech hraničních 
přechodů. 

7.1.6. Dopravní za řízení 

V současnosti není v řešeném území žádné dopravní zařízení. 

Na základě investičního záměru podporovaného obcí Bublava počítá územní plán v sousedství hraničního 
přechodu, po otevření i pro osobní automobilovou dopravu, s umístěním čerpací stanice pohonných hmot. 

7.1.7. Doprava v klidu 

7.1.7.1. Parkování 

Doprava v klidu zahrnuje specifikaci požadavků na plochy pro zajištění parkovacích a odstavných stání 
osobních vozů a autobusů.  

Parkovací stání je plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání 
spod. Parkování krátkodobé je do 2 hodin trvání, nad 2 hodiny jde o parkování dlouhodobé. Odstavné stání 
slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo 
nepoužívá. 

Pro celé řešené území platí zásada, že investor každé stavby či provozovatel každé aktivity (hotel, sport, 
úřad bydlení apod.), která vyvolala požadavky na dopravu v klidu, musí příslušné plochy pro ní zajistit mimo 
prostor veřejné komunikace, zpravidla na vlastním pozemku (ČSN 736110, Vyhláška MŽP č.502/2000 Sb.). 

V obci Bublava je bytová výstavba realizována na samostatných pozemcích formou rodinných domů. Na 
nich je nutno řešit také požadavky na odstavování vozidel zde bydlících obyvatel. Na veřejných plochách je 
tedy nutné realizovat parkování a odstavování vozidel v případech : 

1) běžného provozu celoročně 

a) parkování v dosahu občanské vybavenosti (návštěvníci) 

b) odstavování vozidel veřejné dopravy (linkové autobusy) 

c) parkování v obytných okrscích (návštěvy apod.) 

2) zimního sezónního provozu (lyžaři u hotelů a vleků) 

a) dlouhodobé parkování osobních vozidel 

b) dlouhodobé parkování autobusů 

1a – Parkování u občanského vybavení je v současnosti zajištěno 

   hřbitov – 6.000 m2, potřeba 6 stání zajištěna u bodu 11 

   obecní úřad – 90 m2, potřeba 3 stání (z toho 2 krátkodobé, jedno dlouhodobé, tedy celkem
              2 stání) zajištěna u bodu 11   

   kostel – odhad 5 stání, všechna krátkodobá, budou pokryta u bodu 10 

1b – Odstavení vozidel veřejné dopravy může být vyvoláno jízdním řádem linkových autobusů. Jedná se 
odhadem o 1 vozidlo. To bude odstaveno na podélném stání při silnici III/2187. 



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  37               

1c – Pro parkování v obytných okrscích doplňuje územní plán vedle ploch, které jsou realizovány na 
pozemcích jednotlivých obytných budov, další veřejná parkoviště. Poloha těchto ploch je volena s ohledem 
na doporučenou docházkovou vzdálenost do 500 metrů. 

   pro oblast mezi body   je potřeba navrženo body 

  0 až 8     4 stání  12 stání  1 až 6 

  21 až 22    3 stání  12 stání  21 až 22 

  8-9-26-25-24-38-23-22-8  2 stání  8 stání  24 

  26-25-17-18-19-36-27-38-24-25-26 4 stání  4 stání  25 

  12-14-33-32-19-12   6 stání  14 stání  29, 30 

  33-35     2 stání  24 stání  33 

  Západně od 8-12-14   8 stání  24 stání  11 

2a – Dlouhodobé parkování osobních vozidel v zimním provozu je dáno zásadní orientací obce na služby 
zimní rekreace. Potřeby se koncentrují do oblasti lyžařských aktivit. Pro jejich zdárnou funkci je potřeba 
zajistit dostatek parkovacích míst, i když budou využívány většinou pouze v zimě. Odborný odhad obecního 
úřadu uvádí ve špičce až 500 osobních aut, z toho 70% ze SRN. 

Územní plán navrhuje systém parkovišť jižně od bodu 19, v menším rozsahu v bodu 26. Část ploch je 
budována jako plochy trvalé pro celoroční provoz jako záchytných parkovišť (172 stání) . Větší část je 
uvažována jen v zimní sezoně jako plochy dočasné (736 stání). Územní plán pro ně vymezuje plochy mezi 
body 36, 37 a dále. 

 

 

S plochou fotbalového hřiště a v sousedství navrhovaným rozšířením sportovních ploch se počítá jako se 
základnou běžeckého lyžování (i akce s širokou účastí veřejnosti). Proto je v bodě 33 navrženo parkoviště 
z části celoroční (24 stání) z větší části sezónní (156 stání). 

2b – Dlouhodobé stání autobusů přichází v úvahu zejména v zimním období. Územní plán navrhuje podélná 
stání podél silnic III.třídy s možností využít okružní křižovatky pro bezproblémové otáčení. Tato stání jsou 
navržena u bodu 9 (3 stání). 

 

 

BUS
stávající návrh celkem sezonní celkem návrh

0-4 14 14 14
21-22 12 12 12
 8-9 50 50 50
 9-10 36 36 36 3

26 8 8 8
11 56 24 80 80
12 24 24 24
32 8 8 8
33 24 24 156 180
29 6 6 6
30 8 8 8
19 20 30 50 140 190

36,37 0 440 440
 25-17 4 4 4

24 6 6 6

celkem 158 172 330 736 1066 3

osobní autabody
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7.1.7.2. Garážování 

Garážování vozidel je v rozhodující míře zajištěno individuálně na soukromých pozemcích. Výjimkou je 
skupina 9 řadových garáží v centru obce u obecního úřadu. Ty bude možno přesunout na náhradní plochu 
za hřbitovem (12 řadových garáží).  

Územní plán ani pro následné období nevymezuje samostatné plochy pro skupinovou výstavbu garáží. 
Pouze  v lokalitě za hřbitovem vymezil plochu, na kterou bude možné vymístit garáže z cenné plochy u 
obecního úřadu. 

7.1.8. Hromadná silni ční doprava 

Veřejná hromadná silniční doprava je zajišťována soukromými autodopravci linkami, které jsou vedeny 
výlučně po silnicích III/21046 a III/2187. 

Bublava má pravidelné autobusové spojení se Stříbrnou, Kraslicemi, Sokolovem a Prahou. Autobusové 
zastávky jsou navrženy v bodech 1, 7, 9, 11, 14 a 19. Docházkové vzdálenosti 500 metrů jsou dodrženy pro 
většinu zástavby. Po realizaci okružních křižovatky může být tato používána jako točka autobusů na 
koncové zastávce. 

Smluvní hromadná autobusová doprava osob přichází v úvahu hlavně v zimním lyžařském období. 
Dlouhodobé parkování je zajištěny na záchytném parkovišti u bodu19. 

7.1.9. Cyklistická doprava 

Řešeným územím prochází značená cyklistická trasa č.36 ve směru Kraslice-Bublava-Stříbrná-Rájecké údolí 
a dále, s odbočkou k hraničnímu přechodu.  

doplňujete je možno doplnit o další místní trasy údolím Švédského potoka, přes Olověný vrch a strání 
Kamenáče a Tří skalek přes Bublavské palouky s pokračováním dále trasou lyžařské magistrály. 

7.1.10. Pěší doprava, turistické a lyža řské b ěžecké trasy 

Pro pohyb pěších podél hlavních silničních komunikací v centrální části obce je navržen jednostranný 
chodník mezi body 1-2-3-(21)-4-5-6-7-8-(22)-9-10-11-12-16-17-18-19 a směrem k hraničnímu přechodu mezi 
body 12-13-14-15. 

Řešeným územím procházejí značené turistické trasy. Je to červená značka z Kraslic přes Zelenou Horu 
centrem Bublavy s pokračováním do Stříbrné a Rájeckým údolím směřující do Nových Hamrů, žlutá značka 

1a 1b 1c 2a 2b
osobní bus osobní osobní bus

0-4 14 14
21-22 12 12
 8-9 50 50
 9-10 8 28 3 36

26 8 8
11 8 72 80
12 24 24
32 8 8
33 180 180
29 6 6
30 8 8
19 8 182 190

36,37 440 440
 25-17 4 4

24 6 6

celkem 24 0 66 976 3 1066

účelbody celkem 
osobní
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odbočující k hraničnímu přechodu a modrá značka vedoucí z Kraslic přes Tisoves a Olověný vrch 
k penzionu Langer. 

Řešeným územím prochází také naučná stezka „Stopami Horníků“. Začíná u hraničního přechodu, vede 
přes Olověný vrch a Tisovec do Kraslic a pak přes Zelenou Horu zpět do Bublavy. Délka 16 km. 

Je možné jejich další doplnění místními vyhlídkovými trasami až na vrchol Tři skalky, kde by bylo vhodné 
vybudovat vyhlídkový bod (rozhlednu ?). 

Územní plán stabilizuje tradiční lyžařskou běžeckou trasu krušnohorské magistrály. Tu prodlužuje až do 
katastru Zelené Hory s možností dalšího prodloužení až do Kraslic. 

Další lokální lyžařské běžecké trasy nejsou závazně stanoveny. Lze je vést ve všech druzích ploch  a v 
trasách dlouhodobě stabilizovaných lze, při respektování ostatních veřejných zájmů a podmínek 
obhospodařování pozemků, provádět přiměřené terénní úpravy. 

Nástupním prostorem pro hromadné lyžařské běžecké akce i pro individuální sportování bude sportovní 
areál při fotbalovém hřišti. 

7.2. VODNÍ TOKY A ODVODNĚNÍ 

7.2.1. Charakteristika sou časného stavu 

7.2.1.1. Vodní toky 

Správní území obce se rozkládá většinou v povodí Bublavského potoka. Menší část území v západním 
katastru obce zasahuje do povodí potoka Hraničná - podle Základní vodohospodářské mapy ČR je potok 
označen jako Klingenthálský. Tento potok tvoří hranici katastru obce a hranici mezi Českou republikou a 
Spolkovou republikou Německo. Malá část území v severovýchodním katastru zasahuje do povodí 
pravostranného přítoku Stříbrného potoka. 

Bublavský potok je levostranným přítokem toku Svatava, stejně tak potok Hraničná a Stříbrný potok. 
Všechny tyto toky jsou významnými vodními toky podle vyhlášky č.470/2001 Sb. 

Ve střední části obce Bublavy se do Bublavského potoka vlévá zprava Švédský potok (Schwedenbach).   

Bublavský potok, číslo hydrologického pořadí (čhp.) 1-13-01-096, je ve správě státního podniku Povodí 
Ohře, závod Karlovy Vary. Charakter koryta je horský, s řadou stupňů. Švédský potok, čhp. 1-13-01-096/01, 
je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), pracoviště Cheb. Potok zčásti zanikl, okolí 
původního koryta dnes tvoří mokřiny. Na Bublavském potoce se provádí běžná údržba. Na obou 
evidovaných tocích se žádné investiční akce nepřipravují. 

7.2.1.2. Vodní plochy 

V obci jsou dvě významnější vodní plochy – rybníky. Jsou ve východní a střední části obce na Bublavském 
potoce. V území, kde pramení Bublavský potok, jsou dvě menší plochy. Severně od obce je malá vodní 
plocha, ze které vytéká pravostranný přítok Bublavského potoka.  

Jiné vodní plochy, které jsou v obci, jsou neevidovanými nádržkami, zhotovenými některými místními 
obyvateli. Na evidovaných vodních plochách se provádí běžná údržba.  

7.2.1.3. Meliorace 

Dle sdělení Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), pracoviště Cheb, se na správním území obce 
Bublava nenachází žádné odvodňovací zařízení v jejich evidenci - tj. drenáže a kanály (otevřené a trubní).      

7.2.2. Záplavová území  

Pro dolní tok Bublavského potoka bylo vyhlášeno zátopové území Q100 a jeho aktivní část. Ty v menším 
rozsahu zasahují v jižní části obce i do řešeného území. 

Pro záplavy jsou vymezení rozsahy zaplavených ploch vyznačeny tzv. záplavovou čárou při periodicitě 
povodně 100 let.   

Dle vyhlášky č.236/2002, MŽP, je aktivní zónou záplavového území ta část území v zastavěných územích 
obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část 
celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. 
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Obec má zpracován povodňový plán, který řeší potřebná opatření i na zbývající části Bublavského potoka. 

7.2.3. Odůvodn ění návrhu 

Toky budou i nadále ponechány, pokud možno, v přirozeném stavu. Bude na nich prováděna jen běžná 
údržba břehového porostu, případně místní zpevnění břehů. V souvislosti s vymezením místního systému 
ekologické stability se počítá s nahrazením zatrubnění potoka pod severnější sjezdovkou tunelem, obdobně 
jako u jižnější sjezdovky.  

U evidovaných ploch bude prováděna jen běžná údržba břehového porostu, případně oprava hráze. 

V údolnici Bublavského potoka je navrženo několik vodních ploch. Na Švédském potoce je navržena jedna 
plocha. Umístění těchto ploch, ať již přímo na toku (průtočná nádrž) nebo vedle toku (boční nádrž), bude 
upřesněno v investičním záměru. Pro realizaci těchto ploch musí být splněny podmínky jako pro každou 
jinou vodní nádrž.  

Základní funkcí nádrží je zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení životních podmínek vodních 
organismů a zlepšení klimatických podmínek v letním období. 

7.3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

7.3.1. Charakteristika sou časného stavu 

Obec Bublava dosud nemá systematický veřejný vodovod. 

7.3.1.1. Zdroje vody 

  a)  Studny :  

V současné době je zásobování v celé obci zcela individuální - ze studní, které si vybudovali jak někteří 
obyvatelé, tak někteří vlastníci rekreačních a zemědělských objektů.  

b)  Prameniště „Kamenáč“ - jímací zářezy: 

V horní části obce je v provozu část vodovodu s mělkými zdroji (jímacími zářezy), které jsou závislé na 
vydatnosti srážek. Vydatnost zářezů nepostačuje celoroční potřebě zásobovaných obyvatel. Jakost vody 
nebyla v dokumentaci, uvažující s jejich využíváním, uvedena.     

  c)  Vrt a povrchový zdroj:  

V roce 1988 byl vypracován návrh postupu prací při přípravě stavby vodovodu, včetně návrhu dvou alternativ 
zdrojů vody - vrtu v jižní části obce a povrchového zdroje „U Šrámka“ s vydatnostmi okolo 4,0 l/s. Tyto 
hodnoty nebyly ověřeny. 

  d)  Trubní studny – vrty B-2, B-3 a B-4: 

V roce 1993 byly v rámci hydrogeologického průzkumu provedeny 4 hluboké vrty (106,5, 61,0, 61,0 a 70,0 
m) v nivě Švédského potoka. Z nich byly vystrojeny 3 vrty s celkovou vydatností 4,5 l/s; nejhlubší vrt, pro 
nevyhovující vydatnost, zůstal nevystrojený. Jakost vody, v závěru čerpacích zkoušek, nesplňovala 
požadavky současného hygienického předpisu - vyhlášky  MZ č.376/2000 Sb. 

  e)  Povrchový zdroj - Stříbrný potok I.: 

Zdrojem vody by byl povrchový tok - Stříbrný potok nad obcí Stříbrná. Maximální odběr - Qmax, je povolen jen 
do hodnoty 3,0 l/s. Jakost vody nevyhovuje limitům vyhlášky  MZ č.376/2000 Sb. 

  f)  Prameniště „Bublava pro Kraslice“: 

Zdrojem jsou dva vývěry pravděpodobně z odvodňovacích štol starých důlních děl. Voda je dodávána do 
vodovodní sítě Tisová - Zelená Hora a do Kraslic. Vydatnost - min/max je uváděna hodnotami 4,7/12,8 l/s. 
Do sítě je voda dodávána jen se zdravotním zabezpečením - dávkuje se chlornan sodný. V případě jejího 
samostatného využívání by ji bylo však nutno upravovat, byť poměrně jednoduchým způsobem. 
Provozovatel vodovodu, Kraslická městská společnost, spol. s r.o., (KMS, spol. s r.o.), uvažuje s opuštěním 
tohoto zdroje pro jeho nejistotu z hlediska stability konstrukcí štol. 

  g)  Úpravna vody Kraslice: 

Zdrojem, pro Kraslice, je voda ze Stříbrného potoka. Voda se odebírá pod obcí Stříbrná a v místě odběru se 
též upravuje. Provozovatelem příslušných vodárenských zařízení je KMS, spol. s r.o.  
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            Projektované výkonové parametry současné úpravny vody: Qp      = 20,0 l/s 

                                                                                                         : Qd max = 28,0 l/s      

                                                                                                         : Qmax   = 33,0 l/s     

Upravená voda vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ č.376/2000 Sb., kromě Ca a Mg. KMS, spol.s r.o., 
připravuje stvrzování vody.  

  h)  Povrchový zdroj - Stříbrný potok II.: 

Zdroj je uveden jako teoreticky možný. Mohlo by jít o odběry ze dvou ramen pravostranného přítoku 
Stříbrného potoka. Jedno rameno pramení na tzv. Bublavských paloucích, druhé se skládá z pramenů 
stékajícího od vrchu Jelen a z lokality „U smrku“. Kapacita ani kvalita nejsou známy. 

7.3.1.2. Ochrana vodních zdroj ů 

Celé řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV Krušné hory. V této oblasti 
jsou zakázány určité aktivity, jež jsou uvedeny v § 28 Zákona o vodách č.254/2001 Sb.  

Na jihu zasahuje do katastru obce ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje prameniště Bublava pro 
zásobování Kraslic. 

V západní části řešeného území v údolí Švédského potoka je vymezeno ochranné pásmo vodních zdrojů II.a 
stupně trubních studen – vrtů B-2, B-3 a B-4. Pod Kamenáčem je vymezeno ochranné pásmo vodních zdrojů 
II.a stupně označených jako 21, 22 a 23. Obě tato prameniště mají společné ochranné pásmo II.b stupně. 

Na severovýchodě zasahuje do katastru obce ochranné pásmo III. stupně vodního zdroje Stříbrný potok. 

7.3.2. Odůvodn ění návrhu  

Návrh zásobování vodou vychází z počtu současných obyvatel a z uvažovaného využívání ploch navržených 
pro zástavbu.            

Z výše uvedeného přehledu zdrojů vody přichází v úvahu využití zdrojů ad e) Povrchový zdroj - Stříbrný 
potok I. a ad g) Úpravna vody Kraslice. 

Povrchový zdroj - Stříbrný potok I. má povolen maximální odběr jen 3,0 l/s. Chybějící 2,2 l/s je nutno získat 
přehodnocením výše uvedené hodnoty povoleného odběru vody z potoka - 3,0 l/s, nebo využitím některého 
z uvedených zdrojů, případně nalezením nového zdroje. Vodu z potoka je nutno upravovat. V případě 
získání doplňujícího zdroje, bude pro něj možná nutno zřídit čerpací stanici a i samostatnou úpravnu.   

Úpravna vody Kraslice má kapacitu, dle sdělení provozovatele, která umožňuje i odběr vody pro potřeby 
Bublavy - tj. ve výši 5,2 l/s. Upravená voda vyhovuje požadavkům na kvalitu pitné vody.   

7.3.2.1. Počet obyvatel  

 - bydlení  - současnost     ……………………….……….  336 obyvatel 

               - nová výstavba    ……………………….……….  301 obyvatel  

  - komerční vybavení              138 pracovníků  

  - rekreace individuální  17 obj.              68 obyvatel  

           - rekreace hromadná:         1.000 lůžek …………………..…    1.000 hostů (návštěvníků) 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                             Celkem ………..        1.843 osob … (EO) 

Výpočet počtů obyvatel pro bilanci potřeby vody pro jednotlivé rozvojové plochy je uložen u zpracovatele 
vodohospodářské části. 

7.3.2.2. Potřeba vody            

Obyvatelstvo: 

Průměrná denní potřeba - Qp  

Maximální denní potřeba - Qdmax = Qp x kd         

(koeficient denní nerovnoměrnosti … kd = 1,4) 
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                                                                                                             Qp [m
3/d]      Qdmax[m

3/d]       

Současné bydlení:                         336 obyv.     …   120 l/obyv.d  …    40,32      …     56,45 

Návrh - hromadné bydlení  

             (malometrážní byty):           12 obyv.     …   120                …     1,44      …       2,01  

          - komerční vybavení:            138 pracov.  …                         …    24,95      …     34,93 

          - individuální bydlení 

            (rodinné domky):                 288 obyv.     …   125                …    36,00      …     50,40  

          - rekreace individuální:            68 obyv.    …    135                …      9,18      …     12,85 

          - rekreace hromadná:         1.000 lůžek     …                         …  158,00      …   221,20 

                                                                                       -------------------------------------------- 

                                                                            Návrh   součet    …  229,57      …   321,40 

                                                                                        Celkem   …  269,89      …   377,85 

Občanská vybavenost: 

Uvažováno se sníženou hodnotou  … 20 l/obyv.d 

                                      1843 obyvatel  x  0,020 m3/obyv.d      …      36,86      …     36,86               

 

Provozní voda v úpravně vody: …  269,89 m3/d  x  10 %           …      26,98       ...     26,98 

  

Ztráta vody v potrubí:                …  239,89 m3/d  x  10 %           …      26,98       ...     26,98 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                 C e l k e m   …    360,71       …   468,67 

                                                                                      [ l/s ]       …        4,17       …       5,42 

 

Potřebná kapacita vodního zdroje je 5,23 l/s.  

V dokumentaci - Vodovod Bublava - dokumentace pro územní řízení; VP   PROJEKTING, spol. s r.o.,          
Karlovy  Vary; leden 1998 -  je uváděna Qdmax = 384 m3/d - tj. 4,44 l/s.   
 

7.3.2.3. Vodojemy a vodovodní potrubí 

Zásobování objektů v obci je rozděleno do tří tlakových pásem. Každé pásmo má samostatný vodojem 
(VDJ).  

Voda z uvažovaných zdrojů, viz odd. 3.1.1. ad e) a ad g), bude čerpána do vodojemu středního tlakového 
pásma (STP), V případě odběru ze Stříbrného potoka I. je ve VDJ uvažováno s úpravnou pro tuto vodu.    

Do vodojemu horního tlakového pásma (HTP) bude voda čerpána z vodojemu STP. 

Do vodojemu dolního tlakového pásma (DTP) bude voda gravitačně přepouštěna z vodojemu STP.   

Vodojemy 

V dokumentaci - Vodovod Bublava - dokumentace pro územní řízení; VP PROJEKTING, spol. s r.o.,          
Karlovy  Vary; leden 1998. Hydrotechnické výpočty; srpen 1998 - jsou všechny vodojemy navrženy o 
objemech 2 x 50 m3. 

Vzhledem k rozdílnosti hodnoty Qdmax = 384 m3/d (viz dokumentaci výše uvedená) vůči Qdmax = 451,47 m3/d, 
jsou vodojemy navrženy pro pozměněný návrh zástavby.  

Objemy jsou orientační, upřesnění bude nutno provést dle rozhodnutí o způsobu zástavby obce zásobované 
daným vodojemem.   

Vodojemy jsou i nadále uvažovány na svých původních místech a to i výškově.    
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Rozdělení obyvatelstva do tlakových pásem 

Výpočet obyvatel, v navrhovaných plochách ÚP, je uložen u zpracovatele vodohospodářské části. 

            _Obyvatelé           stávající___dle UP            součet_ 

              HTP      ………      80      …     311          …     391 

              STP      ………     128     …     525          …     653   

            _DTP      ….…..     128___…__671           …     799_          

              Součet  ………    336      …   1507          …    1843 

            

Výpočet objemů vodojemů : 

Celkový objem vodojemu:  Ac = Ap +  Apož + Ar  

                                             kde Ac    je celkový objem (akumulační prostor) vodojemu 

                                                    Ap    –  objem provozní zásoby, 

                                                    Apož –  objem požární zásoby, 

                                                    Ar     –  objem poruchové zásoby. 

Objem provozní zásoby při 24ti hodinovém čerpán : 

                                            Ap = Qdmax  .  19,68 %   / m3 /   

Objem požární zásoby :       Apož = 3,6 . Qpož . h .t      / m3 /    

                                            kde Qpož je potřeba požární vody            / l/s / 

                                                   h      –  uvažovaný počet odběrů     (1 až 3) 

                                                   t       –  předpokládané trvání požáru / h / 2 nebo 3 h.    

                                            Apož = 3,6 . 6,7 . 1 . 2 = 48,24 m3 

Objem poruchové zásoby :  Ar = Qdmax . (60 až 100) %      / m3 /      

Vodojem HTP  …  hladina na kótě 805,0 m n.m.                   Qp [m
3/d]        Qdmax [m

3/d]   

Současnost                  80 obyvatel . 120 l/obv.d  …………        9,60                 13,44  

Návrh UP                    311   ………………………………           47,55                 66,57 

Potřeba pro vybavenost obce :    391 . 20 l/obyv.d  ……….        7,82                   7,82____               

                                                                                                   64,97                 87,83 

Provozní zásoba :      Ap = 87,83 .  19,68 %  =    17,28  m3                                                           

Požární zásoba :        Apož =                                 48,24  m3     

Poruchová zásoba :   Ar = 87,83 .  62,0 %  =       54,48 m3       

                                                                          120,00  m3 

Celkový objem vodojemu HTP :  120,0 m 3.  

 

Vodojem STP  …  hladina na kótě 767,2 m n.m.                   Qp [m
3/d]        Qdmax [m

3/d]   

Současnost                128 obyvatel . 120 l/obv.d  …………      15,36                 21,50  

Návrh UP                   525   ………………………………            71,48               100,07 

Potřeba pro vybavenost obce : 653  . 20 l/obyv.d    ……….      13,06                 13,06____               

                                                                                                   99,90               134,63 

Provozní zásoba :               Ap = 134,63 .  19,68 %  =  26,50  m3                                                           

Požární zásoba :                 Apož =                                 48,24  m3     

Poruchová zásoba :            Ar = 134,63 .  63,3 %  =     85,26  m3 

                                                                                   160,00  m3 
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Celkový objem vodojemu STP :  160,0 m 3.  

 

Vodojem DTP  …  hladina na kótě 723,4 m n.m.                   Qp [m
3/d]        Qdmax [m

3/d]   

Současnost                128 obyvatel . 120 l/obv.d  …………      15,36                 21,50  

Návrh UP                    671        ………………………………    102,66               143,72 

Potřeba pro vybavenost obce : 799 . 20 l/obyv.d  ……….         15,98                 15,98____               

                                                                                                 134,00               181,20 

Provozní zásoba :      Ap = 181,20 .  19,68 %  =    35,66  m3                                                           

Požární zásoba :        Apož =                                   48,24  m3     

Poruchová zásoba :   Ar = 181,20.  64,0 %  =     116,,10 m3       

                                                                            200,00  m3 

Celkový objem vodojemu DTP :  200,0 m 3.  

 

Vodovodní potrubí 

Pro výtlak vody ze Stříbrného potoka I. byla vypracována dokumentace - Bublava - zásobování pitnou vodou 
- srovnávací studie; Václav Jirsa, technické poradenství ve vodním hospodářství; duben 2004.  

Pro rozvod vody v obci byla též vypracována dokumentace - Bublava - Kanalizace a čistírna odpadních vod; 
KV Engineering, spol. s r.o., Karlovy Vary; DSŘ, únor 2001. 

V místech, kde hydrostatický tlak přesáhne hodnotu 0,6 MPa (výškový rozdíl 60,0 m), budou v domech na 
přípojkách osazeny redukční ventily.  

Možnost rozšíření zásobování o další objekty a rozvojové plochy je závislé na souběžném rozšíření 
kanalizace napojené na ČOV. Důvodem je to, že zvýšená produkce splaškových vod bude výrazně 
zatěžovat domácí žumpy nebo v septicích nebude tato voda řádně čištěna.   

 

Všechny uvedené dokumentace bude nutno upravit nebo doplnit a to jak dle výběru zdroje tak dle velikostí 
vodojemů a rozsahu rozvodných řadů v zástavbě.       

7.3.3. Ochrana vodních zdroj ů 

Územní plán navrhuje, po konzultaci s odborem vodního hospodářství MU Kraslice, zrušení : 

1) ochranných pásem II.stupně vodních zdrojů II.a a II.b. Těmito pásmy chráněné zdroje mají vysoký 
obsah berilia a pro pitné účely jsou nevhodné.  

2) ochranného pásma III.stupně vodního zdroje Stříbrného potoka, vzhledem k tomu, že pro jiné vodní 
zdroje byl tento stupeň jako územně plánovací limit již dříve zrušen.                                           

7.4. ODKANALIZOVÁNÍ 

7.4.1. Charakteristika sou časného stavu 

Splaškové vody z jednotlivých objektů jsou shromažďovány v žumpách, majících však v některých případech 
utajený odpad, nebo jsou likvidovány v problematicky fungujících septicích. U větších nově rekonstru-
ovaných penzionů jsou domovní čistírny. 

V současné době je vybudována čistírna odpadních vod (ČOV) o kapacitě 740 EO (EO - ekvivalentní 
obyvatel). Jedná se o první etapu, po které bude následovat druhá etapa, jež zvýší kapacitu na 2100 EO; na 
provedení ČOV ve dvou etapách byla zpracována dokumentace.  

Pro 2100 EO byl uvažován  : průměrný denní přítok - Q24  … 301,5 m3/d … 3,5 l/s;    

                                                        : maximální denní přítok - Qd  … 422,1 m3/d … 5,0 l/s.  

ČOV je umístěna při příjezdu z Kraslic na katastru Tisová, tedy již mimo řešené území.  
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S výstavbou první etapy ČOV byla vybudována splašková kanalizace pro část obce; tato kanalizace je 
napojena na ČOV. Kanalizace je gravitační, jen v horní, východní části zástavby je pro několik objektů 
vybudována čerpací stanice odpadních vod (ČSo). Čistírna a čerpací stanice nejsou zatím v provozu neboť 
obytné domy nemají provedeny domovní přípojky.  

Dešťové vody jsou odváděny povrchově k místním vodotečím. 

7.4.2. Odůvodn ění návrhu 

Návrh vychází ze současného stavu a z uvažovaného využívání navržených rozvojových ploch. Pro většinu 
rozvojových ploch je navržena splašková kanalizace, dešťové vody jsou zasakovány, přebytky odvedeny 
povrchově.  

7.4.2.1. Čistírna odpadních vod a splašková kanalizace 

Pro možnost zabezpečení kvalitního čistícího procesu přiváděných splaškových vod na ČOV je nutno co 
nejrychleji napojit, na dnes vybudovanou kanalizaci, přilehlé obytné domy. Územní plán navrhuje rozšíření 
trubního systému splaškové kanalizace do rozvojových ploch i do ploch současné zástavby, kde dosud 
realizována nebyla. 

Objekty v dosahu kanalizace, jejichž splaškové vody nebude možno gravitačně odvést do veřejné 
kanalizace, budou mít vlastní čerpací stanici odpadních vod, výtlak bude mít charakter domovní přípojky.  

Rozptýlená zástavba, převážně chat na okrajích obce a lokalita u hraničního přechodu, budou v tomto 
návrhovém období řešeny individuálně – bezodtokové jímky, případě malé domovní čistírny. 

V blízkosti stávající čerpací stanice odpadních vod se navrhuje důležitá dopravní spojka pro obsluhu objektů 
mezi sjezdovkami, zvláště v zimním období. V dalším stupni projektování komunikace je nutno polohu 
čerpací stanice a komunikace zpřesnit a vzájemně koordinovat. 

7.4.2.2. Dešťové vody 

Odvodnění části hlavní silnice procházející obcí ve směru západ-východ bude zatrubněno a vyústěno do 
rybníčku. Vypouštěná voda bude zbavena hrubých nečistot v usazovací jímce. 

Problémem provozu trubního vedení v horském prostředí je to, že v zimním období může docházet (při 
oblevách) k postupnému zanášení potrubí posypovým materiálem, případně k zamrzání vody ve vpustích, a 
tím i k jejich poškození. Z toho důvodu bude nutno věnovat zvýšenou pozornost provozoschopnosti 
navržené dešťové kanalizace. 

Ostatní dešťové vody budou i nadále odváděny povrchově k místním vodotečím. Odtoky budou vedeny po 
povrchu terénu - příkopy podél cest s možností vsaku nebo rozptýlení vody po ploše nebo i do navrhovaných 
vodních nádrží. Vsakováním a rozptýlením vody nemohou být postiženy soukromé pozemky. 

Důvodem navržené koncepce odvodnění jsou jak nižší náklady pořizovací tak náklady provozní a hlavně 
ochrana významných vodních toků před znečištěním splaveninami.  

7.5. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

7.5.1. Širší vztahy 

Zásobování elektrickou energií sídelního útvaru Bublava je orientováno na Rozvodnu 110/22kV 
Jindřichovice,  vývod 22 kV Kraslice.  

7.5.2. Charakteristika sou časného stavu      

7.5.2.1. VN rozvody a trafostanice 

Dodávka elektrické energie je realizována venkovním vedením 22 kV, které směřuje do území obce z jižní 
strany z prostoru Kraslice, Tisová prostřednictvím následujících transformačních stanic  22/0,4 kV. 
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VN rozvody jsou venkovního provedení holými vodiči, k TS 3 Statek je venkovní vedení směrem od obce 
Tisová provedeno izolovanými vodiči.  

NN rozvodná síť je převážně venkovního provedení s AlFe vodiči na betonových opěrných bodech, částečně 
je použito závěsných kabelů. U nově vybudovaných staveb je u NN rozvodů využito zemních kabelů. 
Přípojkové a elektroměrové rozvodné skříně jsou  umístěny  v oplocení pozemků objektů. 

Stávající rozvodná síť odpovídá současným požadavkům jednotlivých odběratelů el.energie.  

Veřejné osvětlení je realizováno svítidly s výbojkovými zdroji světla umístěnými na výložnících osazených 
v převážné míře na opěrných bodech NN sítě. Dle situování osvětlovacích bodů se jedná pouze o osvětlení 
orientační nesplňující podmínky ČSN. 

7.5.3. Odůvodn ění návrhu  

Návrh zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího způsobu zásobování, stavu energetických 
zařízení a navrhovaného rozvoje území. Nepředpokládá změnu systému zásobování elektrickou energií, 
tzn., že bude i nadále zajištěno z 22 kV rozvodného systému venkovním vedením z Rozvodny 110/22 kV 
Jindřichvice vývod Kraslice.  

Ve vztahu k rozvoji území se jedná o dostavbu nových kioskových DTS, vybudování příslušných VN přípojek 
pro jejich napojení a úpravu stávajících transformačních stanic. V souvislosti s předchozím se předpokládá 
úprava stávajících NN rozvodů a vybudování nových již kabelových. 

7.5.3.1. Bilance pot řeb elektrické energie 

Návrh územního plánu nepředpokládá rozšíření využití el.energie pro účely vytápění, ale pouze vhodně 
doplňující jiné systémy vytápění, tj. v daném území plyn.  

Celková bilance soudobého příkonu elektrické energie vychází z navrhovaného rozvoje území a charakteru 
využití elektrické energie u jednotlivých navrhovaných zařízení. Dle Zásad navrhování distribučních sítí ČEZ 
se jedná u bytového odběru o kategorii A, eventuálně B1, tzn. využití elektrické energie pro osvětlení, 
drobné domácí spotřebiče a eventuálně vaření.  

 

Bydlení                                                             446 kW 

OV bydlení                                                         24 kW 

Individuální rekreace                                          53 kW 

Sportovní zařízení                                                5 kW 

Dětský tábor                                                       60 kW 

Hotely, Penziony                                              741 kW 

Veřejné osvětlení                                                  5 kW 

Celkem                                                           1 334 kW 

7.5.3.2. VN rozvody a trafostanice 

Ve vazbě na navrhovaný rozvoj území se předpokládají následující úpravy, rekonstrukce a realizace nových 
záměrů  : 

1) pro napojení navrhovaných RD, objektů individuální rekreace a čerpací stanice PHM v severní části 
obce provést úpravu rozvaděče NN distribuční transformační stanice (DTS) TS 5 Bublava U hřiště a 
realizovat nový NN vývod do tohoto území. 

č. ve 
výkrese

Označení Obec Název Provedení

1 9488001 Bublava Chata CHZ stožárová

2 9488002 Bublava Celnice stožárová

3 9400003 Bublava Statek stožárová

4 9488004 Bublava Horní stožárová

5 9488005 Bublava Hřiště stožárová

6 9488006 Bublava Škoda stožárová

8 9488008 Bublava Dolní stožárová

9 9488009 Bublava Lyžařský areál stožárová
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2) ze stávajícího VN vedení mezi DTS TS 2 Celnice a TS 5 U hřiště provést odbočení a zemním 
kabelem napojit nově vybudovanou kioskovou DTS osazenou transformátorem 400 kVA označenou 
ve výkresové dokumentaci DTS „A“. Z této DTS realizovat NN kabelové rozvody pro navrhovanou 
výstavbu. 

3) ze stávajícího VN vedení v blízkosti DTS Bublava Škoda provést odbočení přes nový svislý úsekový 
odpojovač a zemním kabelem napojit nově vybudovanou kioskovou DTS označ. „B“ osazenou 
transformátorem 630 kVA a z této DTS realizovat NN kabelové rozvody pro navrhovanou výstavbu 
v centrální části obce.  

4) navrhovaný rozvoj v jižní části území obce si vyžádá úpravu DTS Statek, náhradu stávajícího 
transformátoru 160 kVA trafem 400 kVA a realizaci nových NN rozvodů. 

7.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

7.6.1. Charakteristika sou časného stavu 

Převážná většina stávajících objektů byla vytápěna lokálními topidly nebo domovními systémy ústředního 
vytápění ještě nedávno využívající tuhých paliv. S realizovanou plynofikací obce dochází k postupnému 
přechodu na  využívání zemního plynu.  

7.6.1.1. Klimatické podmínky 

 Místo :                                                             Bublava   

  Poloha :                                                           nechráněná s intenzivními větry 

  Nadmořská výška                                            700 – 802 mnm 

  Oblastní výpočtová teplota  :                           - 18 0 C  

  Počet topných dnů :                                         252  

  Počet denostupňů D18 :                                    3 930 

  Převládající směr proudění větrů :                   jihozápadní 

7.6.2. Odůvodn ění návrhu 

S ohledem na kapacitní možnosti místní středotlaké plynovodní sítě se navrhuje v  oblasti zásobování 
teplem v maximální míře využít zemního plynu Předpokladem dalšího rozvoje využití plynu je dílčí 
dobudování plynovodní sítě do území s navrhovaným rozvojem, která dosud nejsou plynofikována. 
Požadované potřeby plynu obsahuje oddíl zásobování plynem.  

7.6.2.1. Bilance p řírůstku pot řeb tepla  

Bilance potřeb tepla byly stanoveny na základě předpokládaného obestavěného prostoru navrhovaných 
objektů dle ČSN 38 3350 ve vztahu k zpřísněným podmínkám  ČSN 73 0540 a dle Metodiky pro bilancování 
potřeb tepla ČEZ. 

Využití zemního plynu  

Bydlení               140 objektů                                                         1.120 kW 

OV                      6 b.j.                                                                         24 kW  

penziony a zařízení hotelového charakteru s 620 lůžky              1.838 kW   

Celkem                                                                                         3.002 kW 

Ostatní média 

S ohledem na situování navrhované bytové a rekreační zástavby v severní a západní části území obce  
(mimo dosah STL plynovodní sítě ) se navrhuje využít jednu z následujících forem energií - elektrické 
energie, zkapalněného plynu, nízkosirnatého lehkého topného oleje nebo zdrojů využívajících obnovitelných 
energií (biomasa, bioplyn, tepelná čerpadla). 
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Bydlení                          5 objektů                                                     50 kW 

Individuální rekreace   14 objektů                                                     60 kW 

Celkem                                                                                             110 kW 

7.7. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Území obce Bublava  je v současné době až po okrajové části plynofikováno. Dodávka zemního plynu do 
obce je realizována z páteřního středotlakého plynovodu Kraslice – Stříbrná – Tisová – Bublava.  

7.7.1. Charakteristika sou časného stavu 

Jednotliví odběratelé jsou z nedávno vybudované místní středotlaké plynovodní sítě zásobovány plynem 
prostřednictvím individuálních regulátorů plynu umístěných v pilířcích na hranicích pozemků nebo v nikách 
obvodových zdí zásobovaných objektů. 

7.7.2.  Odůvodn ění návrhu 

Vzhledem k rozsahu vybudované místní středotlaké plynovodní sítě návrh ÚP přepokládá pouze její dílčí 
úpravy a dostavbu plynovodů do oblastí s navrhovaným rozvojem území, kde je uvažováno se 100 % 
využitím plynu pro účely vaření, přípravy teplé užitkové vody a vytápění. U navrhovaných objektů bydlení se 
předpokládá využití zdrojů tepla s kombinovaným ohřevem TUV a systémů ÚT vytápění. 

7.7.2.1. Nárůst spot řeby plynu  

Bydlení  

Příprava pokrmů  Qvař.         =  140 x 1,1 m3 x 0,214 =       33 m3/h                         23 700 m3/r 

Vytápění a ohřev TUV  QvytTUV       = 140 x 2,5 m3  x 0,637 =     223 m3/h                        645 200 m3/r 

Občanská vybavenost   - Hotely, Penziony  

Příprava pokrmů  Qvař.         =                                             17 m3/h                         34 000 m3/r 

Vytápění a ohřev TUV   QvytTUV      =                                           197 m3/h                       413 700 m3/r 

Celkem                                                                                       470 m3/h                    1.116.600 m 3/r 

7.8. TELEKOMUNIKACE 

7.8.1. Charakteristika sou časného stavu 

Stávající stav telekomunikací v řešeném území je dán celkovým podnikatelským prostředím v daném oboru. 
S přispěním státu na monopolním postavení Českého Telecomu a.s. v minulém období byly sdělovací 
kabelové sítě budovány a provozovány pouze Českým Telecomem a.s. Společnost je v současné době 
v držení soukromým vlastníkem Telefonica O2 Czech republic. Podnikání v daném oboru je řízené Českým 
telekomunikačním úřadem.  

7.8.1.1. Pevné sít ě 

Telefonizace obce Bublava je zajištěna z ATÚ Kraslice přes traťový rozvaděč umístěný ještě na území 
Kraslic. Ve vlastní obci je umístěn síťový rozvaděč. Přívodní kabel je uložen v trase podél příjezdní 
komunikace z Kraslic. 

Sekundární rozvod je vyveden na sloupy, ze kterých jsou provedeny vzdušné přípojky k objektům. V obci je 
jedna veřejná telefonní stanice. 

7.8.1.2. Mobilní sít ě 

Radioreléové trasy 

V rámci radiové sítě jsou přenášeny i signály pozemní TV (v současné době analogové). Hlavním vysílačem 
v oblasti je Klínovec a jednotlivé lokální retranslační stanice.  
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Do RRL sítí je nutné započítat i spojení mezi jednotlivými vykrývači mobilních telefonních operátorů. RRL 
trasy mají vyhlášené ochranné pásmo. Do RRL sítí je třeba zahrnout i trasy místních provozovatelů, ale ty 
jsou většinou v bezlicenčním pásmu bez jakékoliv ochrany z hlediska územních plánů.  

Sdělovací sít ě mobilních operátor ů 

Pokrytí daného území jednotlivými operátory je dostačující. V hlasových službách a částečně i v datových 
převzaly tyto sítě většinu trhu. Připojení uživatelů je velmi jednoduché bez budování nákladných 
přístupových síti.   

Rádiové sít ě 

V rámci radiové sítě jsou přenášeny i signály pozemní TV vysílačů (v současné době analogové) 
s postupným přechodem na DVB (digitální pozemní vysílání). Hlavním vysílačem v oblasti je Klínovec a 
jednotlivé lokální retranslační stanice. Celé řešené území je pokryto dostatečnými signály ze satelitů, které 
se dají použít pro příjem televizních signálů ať analogových, tak i digitálních, včetně rozhlasových pořadů.  

7.8.2. Odůvodn ění návrhu 

Pro rozvojové plochy jsou z hlediska telekomunikací přístupné mobilní telefonní sítě.  

Pro pevnou telefonizaci rozvojových území je nutno provést zásadní rekonstrukci stávající telefonní sítě. 
Bude vyčleněna samostatná místnost pro nový síťový rozvaděč jehož primérní kapacita bude dimenzována 
jak pro novou, tak pro stávající zástavbu. Z toho důvodu bude nutno posílit primérní kabel, eventuelně použít 
koncentrátor PCM.  

8. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

8.1. ROZVOJOVÉ PŘEDPOKLADY 

8.1.1. Geomorfologie 

Geomorfologicky se řešené území nachází v Krušnohorské soustavě.  

Území má horský charakter, nejvýraznější vrcholy tvoří Kamenáč 936 mnm, Olověný vrch (Bleiberg) 802 
mnm., dalšími vrcholy jsou Tři skalky 802 mnm., Rakušan 768 mnm. A Vršina 752 mnm. 

Obec Bublava se rozkládá v sedle mezi Kamenáčem a Olověným vrchem, s pokračováním údolím 
Bublavského potoka ve směru na Tisovou a Kraslice.  

8.1.2. Hydrografie 

Řešené území leží v povodí Ohře a Svatavy.  

Katastr obce se rozkládá většinou v povodí Bublavského potoka. Menší část území v západní části obce 
zasahuje do povodí potoka Hraničná. Tento potok tvoří hranici katastru obce a hranici mezi Českou 
republikou a Spolkovou republikou Německo. Malá část území v severovýchodním katastru zasahuje do 
povodí pravostranného přítoku Stříbrného potoka. 

Bublavský potok (Schwaderbach) je levostranným přítokem řeky Svatava, stejně tak potok Hraničná a 
Stříbrný potok.  

Ve střední části obce Bublavy se do Bublavského potoka vlévá zprava Švédský potok (Schwedenbach).   

8.1.3. Lesy 

Lesní porosty pokrývají zhruba 200 ha území. Nacházejí se většinou v jihozápadní a severní části řešeného 
území.  

V dřevinné skladbě lesních porostů převládá smrk, méně je zastoupena borovice. Z listnáčů nejčastější je 
bříza. Ostrůvkovitě se vyskytuje buk, javor, modřín a jeřáb, pomístně dub. 

Podél vodních toků se vyskytují břehové porosty olše a vrby. 
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8.1.4. Zemědělská p ůda 

Zemědělsky využitelná půda (orná půda, trvalé travní porosty) zaujímá cca 280 ha. Vzhledem k nepříznivým 
horským podmínkám je efektivně využitelná jen pro extenzivní rostlinou produkci pícnin a pro pastevní 
využití. 

8.1.5. Nelesní zele ň 

Nelesní zeleň je důležitou součástí funkčního i estetického působení krajiny. 

Její současný vysoký podíl v řešeném území doplňuje územní plán jen v jihozápadní části řešeného území, 
kde je této zeleně relativní nedostatek. Doplnění se váže na nově zřízené polní cesty.  

územní plán počítá dále s obnovou alejové aleje podél silnice z Tisové a výsadbou nových alejí podél 
nových i původních cest (javor, dub, jeřáb). 

Nejvýznamnějšími prvky nelesní zeleně jsou : 

a) břehové a doprovodné porosty Bublavského a Švédského potoka a zamokřených ploch 

b) náletová zeleň na pozemcích v poválečném období demolovaných staveb a na dlouhodoběji 
neobhospodařovaných částech zemědělské půdy zvláště v severozápadní části území 

8.1.6. Krajinné prvky antropogenní 

Nejvýraznějším antropogenním prvkem krajiny je především vlastní zástavba obce a samot. Čím větší je 
lokalita zastavění, tím zřetelněji se vyděluje z krajiny. Přesto je nutno zástavbu považovat za integrální 
součást komplexního krajinného prostoru. 

Kromě zástavby jsou v krajině dalšími výrazně antropogenními prvky komunikace, to je silnice. Také 
technické vybavení v podobě vzdušných vedení elektrické energie a stožárů mobilní komunikace je spíše 
negativně přijímanou součástí současné krajiny. 

8.2. ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Krajina byla dosud opomíjenou částí většiny územních plánů obcí a sloužila v nich převážně jen jako prostor 
pro další plošný růst sídel. Pozornost se soustředila do urbanizované části řešeného území. 

Tento územní plán navrhuje nově základní funkční členění krajiny - neurbanizované části území obce - do 
ploch s rozdílným způsobem využití několika druhů.  

8.2.1. Vymezení ploch nezastav ěného území 

Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny v souladu s ÚSES, zahrnují biocentra a regionální biokoridor. Plochy 
přírodní jsou soustředěny v západní části řešeného území. Zaujímají 158 ha. 

Plochy zemědělské (NZ) jsou vymezeny vzhledem k horské oblasti v relativně malém rozsahu 36 ha. 

Plochy lesní (NL) zahrnují všechny lesy, které nebyly zahrnuty do ploch přírodních (NP), respektive do prvků 
ÚSES. Plochy lesní celkem zaujímají 148 ha. 

Plochy smíšené nezastavěného území  - krajinné (NS.k) s celkovým funkčním zaměřením na ochranu nebo 
obnovu vysoce hodnotné kulturní krajiny jsou vymezeny kolem urbanizovaného území, a to proto, aby zde 
byla hodnotná kulturní krajina jako integrální součást obrazu obce byla stabilně chráněna a dlouhodobě 
kultivována. Plochy smíšené nezastavěného území (NS.k) zaujímají celkem 62 ha. 

Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NS.s) s celkovým funkčním zaměřením na provozování 
sportovních aktivit na golfových hřištích jsou vymezeny z větší části na plochách vytypovaných k tomu účelu 
specializovanou studií Karlovarského kraje. Vyloučeny byly plochy v ÚSES, náhrada byla navržena na 
sousedních plochách. Jedná se o jihozápadní část řešeného území. Tyto plochy zaujímají celkem 63 ha. 

Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NS.s) s celkovým funkčním zaměřením na nepobytovou 
zimní rekreaci jsou vymezeny na plochách lyžařského areálu Olověného vrchu. Tyto plochy zaujímají celkem 
téměř 13 ha. 

Plochy smíšené nezastavěného území – urbanizovatelné (NS.u) lze v delším časovém horizontu zastavovat. 
Jsou vymezeny na plochách územních rezerv, kde je možno ve výhledu - v souladu s celkovou urbanistickou 
koncepcí tohoto územního plánu - ještě rozšiřovat zastavitelné plochy. Jedná se o malý rozsah ploch, a to 
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s ohledem na relativně velký rozsah zastavitelných ploch navrhovaných tímto územní plánem. Plochy 
smíšené nezastavěného území NS.u zaujímají celkem 7 ha. 

8.3. MÍSTNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (MÚS ES) 

Navržené rozmístění biocenter a biokoridorů vychází z těchto skutečností : 

- pro vybranou část území s převahou zemědělské půdy byl v roce 2000 zpracován návrh komplexních 
pozemkových úprav (Ing. Jaromír Bočan, ENERGOECO Karlovy Vary), který byl následně schválen a tím 
vešlo v platnost i vymezení prvků ÚSES  v dotčeném území 

- pro celé území je platné vymezení nadregionálních a regionálních ÚSES dle nadřazených dokumentací, 
v částech řešených pozemkovými úpravami jsou tyto prvky již upřesněny do podrobnějšího měřítka. 

8.3.1. Nadregionální ÚSES 

Prvek nadregionálního ÚSES - nadregionální biokoridor K 1 Božídarské rašeliniště – Studenec zasahuje 
ochrannou zónou severní cíp obce. To znamená, že všechny regionální a místní prvky ÚSES a prostory 
s vyšším stupněm ekologické stability jsou zároveň součástí nadregionálního biokoridoru. Smyslem 
ochranné zóny je podpora koridorového efektu, zaměřená na ochranu a rozšiřování prvků s vyšším stupněm 
ekologické stability. 

8.3.2. Regionální ÚSES  

V řešeném území se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací tři prvky regionálního ÚSES : 

a) regionální biocentrum č.1177 Tisovec 

b) regionální biocentrum č.10 101 Hraniční prameniště 

c) regionální biokoridor č.20 101 Hraniční prameniště - Mlžný vrch 

Všechny prvky jsou přebírány bez úprav, dílčí úprava trasy regionálního biokoridoru u příjezdu k hraničnímu 
přechodu v souvislosti s umístěním rozvojových aktivit je v souladu s platnými metodickými pravidly. 

8.3.3. Lokální ÚSES 

Návrh územního plánu převzal všechny místní prvky ÚSES vymezené v návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Pro označení prvků bylo nově vytvořeno zvláštní číslování v rámci obce. 

Ke změnám či úpravám bylo přistoupeno v případě biocentra č.2 Vršina v souvislosti s navrhovaným 
umístěním dětského tábora. Navrhovaná plocha spolu s částí využívaných trvalých travních porostů byla 
z biocentra vyňata a jako náhrada bylo biocentrum rozšířeno do přilehlého lesního porostu. Návrh je 
z hlediska prostorových parametrů neutrální, z hlediska zabezpečení budoucí funkčnosti biocentra je návrh 
spíše přínosem. 

V územích, která nebyla řešena pozemkovými úpravami, byl navržen nový systém místních prvků ÚSES. 
Jedná se o biokoridory č.1 až 4 podél vodních toků, které byly vhodně navázány na vymezená biocentra. 
Specifickým úkolem je zajistit pro biokoridory č.1, 2 a 3 volný průchod mezi stávající zástavbou obce, byť 
v některých místech s omezenými prostorovými parametry. Úkolem je odstranění úzkého místa na 
biokoridoru č.1 - potok je pod sjezdovkou veden v trubkách. Průchod bude v budoucnu zajištěn obdobně 
jako pod novou sjezdovkou, to je tunelem.  

Systém interakčních prvků byl vymezen v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav, do územního 
plánu nejsou jednotlivě zařazeny. Dle dosavadních zkušeností to není vhodná kategorie pro úroveň 
územního plánu. Dva největší interakční prvky se staly součástí biokoridorů č.1 a 3. 

8.3.4. Návrh opat ření pro prvky MÚSES 

Pro všechny prvky Místního územního systému ekologické stability (MÚSES) jsou zpracovány tabulky 
s jejich základními charakteristikami a rámcovými návrhy opatření pro zajištění jejich funkčnosti.  

Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. 
V složitějších případech - u regionálního biokoridoru č.20 101 a regionálního biocentra č.1177 Tisovec se 
předpokládá, že navrhovaná opatření budou rozpracována v rámci podrobnějších dokumentací (např. 
projektu prvku ÚSES). 
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9. KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

9.1. TENDENCE VÝVOJE STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ve stavu jednotlivých složek životního prostředí proběhl v uplynulém období 15 let zásadní zlom, kdy došlo 
k výraznému zlepšení všech parametrů. Životní prostředí již na většině území ČR není bariérou dalšího 
rozvoje. V současné době jsou již všechny složky životního prostředí regulovány příslušnými legislativními 
normami a zodpovědnost za dodržování platných limitů je stanovena původcům znečištění. 

V řešeném území nejsou patrné žádné tendence vývoje, které by směřovaly k významnějším změnám 
v celkově příznivém stavu životního prostředí.  

9.2. OVZDUŠÍ  

Ve srovnání se začátkem 90. let je v současné době po masivních opatřeních na ochranu ovzduší již situace 
zcela jiná a stav ovzduší je v rámci platných limitů. Silněji zatěžovanými lokalitami jsou pouze místa těsně při 
komunikaci. Problematickým jevem s nejasným výhledem je spalování tuhých paliv a případně i odpadů 
v okrajových částech obce v rodinných domcích, na zahrádkách a chatách. 

Kvalita ovzduší bude průběžně zkvalitňována využitím zemního plynu nebo alternativních topných zdrojů a 
technologií. 

9.3. VODA 

Dosud neprovozovaná kanalizace (vlastníci nemovitostí v okolí vybudovaných tras se nenapojují) neplní svůj 
cíl, to je omezení znečištění vod a půdy odpadními vodami. To je nutno zásadně změnit a i v souvislosti 
s novou zástavbou kanalizaci zprovoznit. 

Benevolentnost je na místě jen u okrajových lokalit, které byť nenapojené na kanalizační síť nejsou 
vzhledem k velikosti významnější zátěží.  

Vyšším podílem trvalých travních porostů bylo částečně eliminováno plošné znečištění ze zemědělských 
pozemků. 

9.4. HLUK 

V řešeném území se nevyskytují významné stacionární zdroje hluku. 

9.5. PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Území není ohrožováno žádnými zásahy směřujícími k výraznějšímu zmenšení či poškození zemědělské 
nebo lesní půdy a k ohrožení horninového prostředí.  

9.6. ODPADY 

Tuhý komunální odpad je shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo území 
obce na řízené skládce ve Vřesové. Odvoz je zajištěn Technickými službami Města Kraslice.  

Rovněž bude pokračováno v odvážení separovaných částí odpadu - skla, plastů a papíru. Dlouhodobým 
úkolem je zvýšení výtěžnosti separovaného sběru.  

Obdobně jako sběr separovaného odpadu bude také organizován sběr nebezpečného odpadu. 

V řešeném území se nenachází žádné zařízení na skládkování nebo zpracování tuhých komunálních 
odpadů. 
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V řešeném území se kromě několika drobných smetišť nenacházejí významnější místa divokého 
skládkování.  

10. KONCEPCE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 

10.1. ZÁJMY OCHRANY STÁTU 

 
Na území obce Bublava nejsou známy žádné zvláštní zájmy ochrany státu. 

10.2. CIVILNÍ OCHRANA 

 
Požadavky civilní ochrany jsou řešeny v souladu s § 20 vyhlášky MV ČR č.380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění ochrany obyvatelstva. 
 

a) V řešeném území se nenachází vodní tok, u kterého by byly stanoveny záplavové zóny. Vzhledem 
k charakteru území není proto třeba ochrany před průchodem průlomové vlny. 

b) Zóny havarijního plánování – území nespadá do žádné zóny havarijního plánování 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádně události bude řešeno v rámci suterénů RD v improvi-
zovaných úkrytech budovaných svépomocí. 

d) V území obce Bublava jsou navrhována zařízení pro ubytování a evakuaci obyvatel (cca 15 
zařízení v celkové kapacitě 1.000 osob v roce 2025). 

e) V řešeném území nejsou navrhována zařízení pro skladování materiálu civilní ochrany a 
humanitární pomoci. Přechodné skladování bude prováděno v zařízeních obecního úřadu. 

f)    S ohledem na rekreační charakter území nevyskytují se zde nebezpečné látky, které by bylo nutno 
vyvážet mimo území. 

g) Charakter území tj. řídká nebo rozptýlená zástavba horské oblasti nabízí dostatek ploch pro 
záchranné, likvidační a obnovovací práce, pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace vzniklých při mimořádných událostech. 

h) V řešeném území se v současnosti ani v budoucnu nepočítá se skladováním nebezpečných látek 
a není tedy nutná ochrana před jejich vlivy. 

i)     Nouzové zásobování vodou bude řešeno přistavením mobilních cisteren a elektrické energie 
přistavením mobilních elektrocentrál. 

11. VYHODNOCENÍ VLIVŮ UP BUBLAVA NA URŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Bublava na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 

12. VYHODNOCENÍ VLIVŮ UP BUBLAVA NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Bublava na životní prostředí nebylo požadováno. 
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13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ UP BUBLAVA             
NA ZPF A PUPFL 

13.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Vyhodnocení záboru bylo provedeno pro celé území řešené územním plánem, to je pro celé správní území 
obce Bublava, to je pro katastrální území Bublava (č.kat. 615129). 

13.2. ZÁSADY PLOŠNÉHO VYHODNOCENÍ 

Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa je přílohou 
územního plánu Bublava. 

Plošné vyhodnocení bylo provedeno (pro všechny lokality i celkové bilance) na základě výměr získaných 
digitálním zpracováním grafické přílohy č.9. Základem grafické přílohy je digitalizovaná pozemková mapa 
řešeného území. Použitý program ArcGis automaticky vyčísluje výměry ploch v metrech čtverečních. 

Takto získané výměry mohou vykazovat rozdíly oproti výměrám, které uvádí Katastr nemovitostí pro 
jednotlivé pozemkové parcely. Rozdíly jsou dány historicky vzniklými nepřesnostmi mezi písemným 
operátem KN a pozemkovými mapami a nepřesnostmi při následné digitalizaci pozemkové mapy. Kýženého 
souladu bude dosaženo až v budoucnosti po zpracování digitální pozemkové mapy. 

Uvedené rozdíly mezi číselnými údaji KN a digitálními výměrami je možno - pro požadovanou míru 
podrobnosti pro vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL v návrhu územního plánu  - pominout. 

13.3. ODNĚTÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Realizací navržené koncepce územního plánu dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

13.3.1. Zdůvodn ění 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhuje územní plán především z důvodů rozšíření ploch pro 
zimní rekreaci, pro sjezdové lyžování.  

V lyžařském areálu Olověný vrch se navrhuje výstavba sedačkové lanovky z katastru sousední obce 
Stříbrná. Jejím prostřednictvím bude propojen lyžařský areál Olověný vrch s lyžařským areálem Stříbrné. 
V lokalitách č.50 – 53 budou smýceny lesní porosty.  

V lokalitě č.51 bude proveden průsek pro sedačkovou lanovku, rozšířen výstupní prostor a rozšířen stávající 
průsek, to je rozšířena sjezdová dráha. 

Obdobné rozšíření je navrženo v lokalitě č.50. 

V lokalitě č.52 je rozšířen prostor pro propojení sjezdovek. 

V lokalitě č.53 bude rozšířen prostor pro přejezd mezi sjezdovkami. Místo současných přejezdů pod cestou 
bude oploceno a zastavěno. 

V lokalitě č.222 tvoří zábor průsek pro vedení 22 kV, které propojí zásobování el.energií v oblasti Bublavy a 
Stříbrné. 

13.3.2. Vyhodnocení 

V lokalitě odnětí č.50 je navrženo odnětí lesa v rozsahu 0,10 ha  (les produkční).  

V lokalitě odnětí č.51 jde o bilanční odnětí lesní půdy v rozsahu 0,45 ha  (les produkční)). 

V lokalitě odnětí č.52 jde o odnětí lesní půdy v rozsahu 0,39 ha  (les produkční). 

V lokalitě odnětí č.53 jde o malou výměru odnětí lesní půdy v rozsahu 0,24 ha  (les produkční). 

V lokalitě odnětí č 222 jde o zábor lesní půdy v rozsahu 0,13 ha (les produkční). 

Celková výměra odnětí PUPFL představuje 1,32 ha.  
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Podrobné analytické údaje o jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v tabulkové části. 

13.4. ODNĚTÍ  ZEMĚDĚLSKÉHO  PŮDNÍHO  FONDU 

13.4.1. Hranice zastav ěného území  

Hranice zastavěného území byla stanovena k datu 30.7.2007. Při jejím vymezování bylo využito pravidel, 
která stanoví legislativní a metodické podklady. 

13.4.2. Stru čná charakteristika lokalit odn ětí 

Uvedena na následující straně. 

Podrobné analytické údaje o jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v tabulkové části. 

13.4.3. Zásady odn ětí 

Pro nezemědělské účely je nutno použít nejprve nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a 
nedostatečně využité plochy stavebních pozemků. Teprve poté bude možno využít zemědělskou půdu v 
souladu s touto přílohou. 

13.4.4. Rozsah požadovaného odn ětí   

Celková výměra lokalit odnětí je    107,72    

Celková výměra odnímané zemědělské půdy činí    95,01         
Z toho je :            
   orné půdy       9,39        
   zahrad        0,98          
   trvalých travních porostů   84,64      

Ostatní   lesní půda       1,32          
   vodní plochy       1,27          
   stavební pozemky      0,19          
   ostatní plochy       9,93       

Z celkové výměry ZPF je v SZUO     11,39          
     mimo SZUO     83,97     

Z celkové výměry ZPF je v I. třídě ochrany      0,00         
     a II.třídě ochrany     12,71        

Z celkové výměry ZPF je odvodněno       0,00       

Z celkové výměry je nezemědělské půdy     12,71   
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Popis lokalit odnětí 

 lokalita popis

1 RI rekreace rekreační domky
2 RI rekreace rekreační domky
3 TI tech.vybavení vodojem
4 RI rekreace rekreační domky
5 RI rekreace rekreační domky
6 RI rekreace rekreační domky
7 BV bydlení RD
8 OK obč.vybavení komer.vybavení
9 DS doprava komunikace
10 DS.5 doprava ČSPH
11 SV.2 smíšené využití agroturistika
12 RI rekreace rekreační domky
13 SM smíšené využití služby
14 SM smíšené využití RD
15 SM smíšené využití penzion
16 OS.1 sport sportovní areál
17 BV bydlení RD
18 DS.2 doprava parkoviště
19 OS.1 sport zázemí hřiště
20 SV.1 smíšené využití agroturistika
21 ZV.1 zeleň park
22 BV bydlení RD
23 BV bydlení RD
24 TI tech.vybavení vodojem
25 SM smíšené využití RD

31 SM smíšené využití RD
32 DS doprava komunikace
33 SM smíšené využití RD
34 BV bydlení RD
35 DS.2 doprava parkoviště
36 PV doprava komunikace
37 BV bydlení RD
38 ZV.1 zeleň park
39 SM smíšené využití penzion
40 SM smíšené využití penzion
41 SM smíšené využití penzion
42 BV bydlení zahrada
43 DS doprava komunikace a parkoviště
44 OK obč.vybavení komer.vybavení
45 DS.2 doprava parkoviště
46 DS.2 doprava parkoviště
47 SR smíšené využití rekreační domky
48 SR smíšené využití RD
49 OK obč.vybavení komer.vybavení
50 SN.s sport v krajině rozšíření sjezdovky
51 SN.s sport v krajině rozšíření sjezdovky
52 SN.s sport v krajině rozšíření sjezdovky
53 SN.s sport v krajině rozšíření sjezdovky
54 SR smíšené využití RD
55 DS doprava komunikace
56 OS.1 sport letní sportoviště
57 SR smíšené využití zázemí SKI
58 SR smíšené využití rekreační domky
59 BV bydlení RD
60 BV bydlení RD
61 ZV.2 zeleň ostatní veřejná zeleň
62 BV bydlení RD
63 OV obč.vybavení malometrážní byty
64 SM smíšené využití penzion
65 SM smíšené využití RD
66 SM smíšené využití RD

funkce

26-30 sloučeno s 25

lokalita popis

67 DS.2 doprava parkoviště
68 DS doprava komunikace
69 DS.2 doprava parkoviště
70 PV doprava komunikace
71 OV obč.vybavení obč.vybavení
72 SM smíšené využití penzion
73 BV bydlení RD
74 BV bydlení RD
75 BV bydlení RD
76 TI tech.vybavení vodojem

78 SM smíšené využití RD
79 SM smíšené využití RD
80 PV doprava komunikace
81 DS.2 doprava parkoviště
82 OS.1 sport rozšíření dětského hřiště

84 SV.1 smíšené využití agroturistika
85 RI rekreace rekreační domky
86 RI rekreace rekreační domky
87 RI rekreace rekreační domky
88 RI rekreace rekreační domky
89 RI rekreace rekreační domky

91 SR smíšené využití RD
92 SR smíšené využití RD
93 SR smíšené využití RD
94 SR smíšené využití RD
95 SM smíšené využití RD
96 SM smíšené využití penzion
97 SR smíšené využití RD
98 DS.2 doprava parkoviště
99 SR smíšené využití penzion

100 SV.2 smíšené využití hrom.rekreace
101 SR smíšené využití RD
102 SR smíšené využití rekreační domky
103 DS.2 doprava parkoviště
104 SR smíšené využití rekreační domky
105 SR smíšené využití rekreační domky

107 SR smíšené využití RD

109 SR smíšené využití RD
110 SR smíšené využití RD

112 SR smíšené využití RD
113 RH.2 rekreace dětský tábor
114 DS.2 doprava parkoviště
115 SR smíšené využití RD
116 SR smíšené využití RD

118 SR smíšené využití penzion
119 DS.2 doprava parkoviště
120 OS.1 sport veřejné sportoviště

122 SR smíšené využití RD
123 DS.2 doprava parkoviště
124 SR smíšené využití rekreační domky
125 DS.2 doprava parkoviště
126 DS.3 doprava řadové garáže
150 SN.s sport v krajině golfové hřiště
151 VO vodní plochy nový rybník

77 zrušeno

108 zrušeno

funkce

83 spojeno s 82

90 spojeno s 89

106 zrušeno

111 zrušeno

117 zrušeno

121 zrušeno
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V řešeném území je evidováno celkem 295 ha zemědělské půdy. Navrhované odnětí v rozsahu 95,01 ha 
z toho tvoří 30,9 %. 

Podrobnější údaje souhrnně za všechny lokality : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance požadovaného odnětí je uvedena v souhrnných  tabulkách v tabulkové části : 

1) A - souhrnné údaje dle funkcí, pro které je odnímáno 

2) B - souhrnné údaje dle kultur 

3) C – souhrnné údaje dle BPEJ 

4) D – souhrnné údaje dle tříd ochrany ZPF 

5) E – souhrnné údaje dle kultur a tříd ochrany ZPF 

6) A - analytické údaje o jednotlivých lokalitách odnětí 

7) Informace o pozemcích zahrnutých do vyhodnocení 

lokalita popis

152 VO vodní plochy nový rybník
153 VO vodní plochy nový rybník
154 VO vodní plochy nový rybník
155 VO vodní plochy nový rybník
156 VO vodní plochy nový rybník
157 VO vodní plochy nový rybník
158 VO vodní plochy nový rybník
159 VO vodní plochy nový rybník
160 SN.s sport v krajině nová sjezdovka
161 DS.2 doprava parkoviště
162 DS.2 doprava parkoviště
163 DS.2 doprava parkoviště

funkce lokalita popis

200 RI rekreace rekreační domek
201 ZS zeleň zahrada
202 BV bydlení RD
203 VO vodní plochy nový rybník
204 VO vodní plochy rekonstrukce rybníka
205 ZV.3 zeleň dětské hřiště
206 SM smíšené využití penzion
207 ZV.3 zeleň dětské hřiště
208 PV doprava komunikace
209 BV bydlení RD
210 RH.3 rekreace hromadná rekreace
211 ZV.3 zeleň dětské hřiště
212 OS.1 sport sportovní hřiště
213 ZV.3 zeleň dětské hřiště
214 ZV.3 zeleň dětské hřiště
215 ZV.1 zeleň park
216 SM smíšené využití RD
217 VO vodní plochy nový rybník
218 ZV.3 zeleň dětské hřiště
219 SR smíšené využití RD
220 SR smíšené využití RD
221 PV doprava komunikace
222 TI techn.infrastruktura vedení el.energie 22 kV

funkce

ha % 2 5 6 7 10 14
orná 
půda zahrady sady TTP les

ostatní 
plochy

celkem zábor ploch 107,72 100,0 9,39 0,98 84,64 1,32 11,39
% 100,0 8,7 0,9 0,0 78,6 1,2 10,6

z toho  - zemědělská půda 95,01 88,2
             - lesní půda 1,32 1,2
             - ostatní 11,39 10,6

ZPF v SZÚO 11,04 11,6 1,11 0,98 8,95
ZPF mimo SZÚO 83,97 88,4 8,28 75,69

odvodnění 0,00

I.třída ochrany 0,00
II.třída ochrany 12,71 13,4 0,91 0,15 11,65
III.třída ochrany 22,64 23,83 2,70 19,94
IV.třída ochrany 39,67 41,75 4,04 0,40 35,23
V.třída ochrany 19,99 21,04 1,74 0,43 17,82

celkem 95,01 100,0 9,39 0,98 0,00 84,64
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13.4.5. Investice do p ůdy 

V řešeném území nebyly provedeny souvislé meliorace zemědělských pozemků.  

13.4.6. Areály a objekty zem ědělské prvovýroby 

V řešeném území je provozován jako jediný areál zemědělské výroby firmy RVES Bublava s.r.o. 

Areál, původně odchovna skotu, umístěný západně od silnice z Kraslic je využíván pro zimní ustájení skotu, 
skladování píce a chov jezdeckých koní. 

Firma RVES Bublava s.r.o. připravuje přestavbu areálu na rekreační zařízení s širokou škálou sportovních a 
rekreačních zařízení a se zapojením prvků agroturistiky. Předpokládá se zachování chovu koní, zřízení malé 
ZOO s domácími druhy zvířat. 

Pro tyto účely vymezuje územní plán areál jako plochu venkovského smíšeného využití SV.2, která umožní 
na jedné straně zemědělskou výrobu, na druhé straně s ní spojenou rekreaci. 

V nezastavěném území vymezuje územní plán plochy s rozdílným využitím. Plochy zemědělské (NZ) budou 
nadále využity pro pastvu skotu a koní. 

13.4.7. Zdůvodn ění navrhovaného řešení 

Navrhované odnětí ZPF je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
z těchto důvodů : 

Rozvojové plochy jsou umístěny v severní části obce v soustředěném území, v přímé vazbě na 
zastavěné území, vyplňují rozsáhlé proluky vzniklé likvidací původní zástavby v poválečném 
období.  

 
Vzhledem k celkovému útlumu produkčního zemědělství v horkých oblastech nejsou již plochy orné 

půdy intenzivněji obdělávány, jsou zatravněny. Pěstování pícnin a i jejich pastevní využití je jen 
velmi extenzivní. Zástavbou těchto ploch nebude proto zásadně ovlivněna zemědělská 
produkce řešeného území. 

 
V jižní části obce, podél Bublavského potoka, jsou rozvojové plochy navrhovány jen jako doplnění 

současných ploch zástavby podél komunikací. V severní části obce jsou pouze sporadicky 
doplněny rozvojové plochy rekreace. Většina nezastavěného území zůstává volná ve 
smíšených krajinných zónách S.k, stabilně nezastavitelných, ve kterých budou preferovány 
zemědělské činnosti směřující k tvorbě a údržbě kulturní krajiny. 

 
Relativně vysoký podíl záboru půd 2.třídy ochrany je dán existencí těchto půd na rovinatějších a 

slunci příznivěji orientovaných plochách v jihozápadní části původního zastavění, které budou 
pro zastavění opětovně využity.  

 
Rozhodující podíl záboru zemědělské půdy tvoří budoucí areál golfového hřiště. Jeho celkový zábor 

činí 64,05 ha. 

13.5. TABULKOVÁ ČÁST 

Bilance požadovaného odnětí je uvedena v souhrnných  tabulkách : 

1) A - souhrnné údaje dle funkcí, pro které je odnímáno 

2) B - souhrnné údaje dle kultur 

3) C – souhrnné údaje dle BPEJ 

4) D – souhrnné údaje dle tříd ochrany ZPF 

5) E – souhrnné údaje dle kultur a tříd ochrany ZPF 

6) A - analytické údaje o jednotlivých lokalitách odnětí 

7)                            Informace o pozemcích zahrnutých do vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL 
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A - SOUHRNNÉ ÚDAJE DLE FUNKCÍ, PRO KTERÉ JE ODNÍMÁNO 

v ZÚ m im o ZÚ celkem

9,79 2,81 5,53 8,34 1,45
0,68 0,27 0,12 0,39 0,29
3,26 0,23 1,77 2,00 1,26
2,86 0,48 1,67 2,15 0,71

65,96 64,05 64,05 1,91
16,19 5,11 7,57 12,68 3,51

0,35 0,16 0,16 0,19
5,07 0,64 2,15 2,79 2,28
2,22 0,93 0,55 1,48 0,74
1,34 0,57 0,40 0,97 0,37

107,72 11,04 83,97 95,01 12,71 0,00

nezem ědě l- 
ská p ůda

odvodn ěnívým ěra 
celkem  (ha)

z toho p ůda náležející do ZPF funk ční využití

bydlení

rekreace

celkem

obč .vybavení 

doprava
vodní plochy

zeleň

sport

sm íšená územ í 
sport v krajině

tech. vybavení

 

 

B - SOUHRNNÉ ÚDAJE DLE KULTUR 

v ZÚ mimo ZÚ celkem

1,11 8,28 orná půda 9,39
0,98 zahrady 0,98
8,95 75,69 TTP 84,64

1,32 les 1,32
0,17 1,10 vodní plochy 1,27
0,19 stavební 0,19
5,84 4,10 ostatní 9,93

ZPF celkem 11,04 83,97 95,01 12,71 0
nezemědělská půda 6,20 6,52

celkem 17,24 90,49

odvodn ěníz toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

vým ěra 
ZPF dle 
BPEJ

nezem ěděl- 
ská p ůda

 

 

C – SOUHRNNÉ ÚDAJE DLE BPEJ     

BPEJ celkem

93604-2 5,85
93624-3 18,36
93641-3 4,28
93644-4 34,50
93716-5 7,21
93959-5 3,34
94068-5 3,96
95011-2 6,86
95014-4 5,17
96701-5 5,24
97343-5 0,24

celkem 95,01  

 

D – SOUHRNNÉ ÚDAJE DLE TŘÍD OCHRANY ZPF 

třída celkem

1  -
2 12,71
3 22,64
4 39,67
5 19,99

celkem 95,01  
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E – SOUHRNNÉ ÚDAJE DLE KULTUR A TŘÍD OCHRANY ZPF 

1 2 3 4 5

9,39 0,91 2,70 4,04 1,74
0,98 0,15 0,40 0,43

84,64 11,65 19,94 35,23 17,82
12,71

107,72 0,00 12,71 22,64 39,67 19,99 celkem 

ostatní  (§1odst.3 zákona o ochraně ZPF)

ovocné sady
zahrady
orná půda

trvalé travní porosty

z toho t řída ochrany dle BPEJkultura Vým ěra 
celkem
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A - ANALYTICKÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH ODNĚTÍ 

v ZÚ mimo ZÚ celkem

1 RI 0,25 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,25 změna
celkem 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

2 RI 0,10 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,10 jako koncept
celkem 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

jako koncept
3 TI 0,06 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,06

celkem 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

4 RI 0,28 0,00 0,18 0,18 TTP 93644-4 0,18 změna
ostatní 0,10

celkem 0,28 0,00 0,18 0,18 0,18 0,10

0,12 0,00 0,12 0,12 TTP 93644-4 0,10 změna
93716-5 0,02

celkem 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00

6 RI 0,08 0,00 0,08 0,08 TTP 93716-5 0,08 jako koncept
celkem 0,08 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00

7 BV 0,37 0,00 0,37 0,37 TTP 93716-5 0,37 změna
celkem 0,37 0,00 0,37 0,37 0,37 0,00

jako koncept
8 OK 0,25 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,25

celkem 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

9 DS 0,10 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,10 jako koncept
celkem 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

10 DS.5 0,79 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,79 jako koncept
celkem 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

0,84 0,00 0,00 0,00 vodní plochy 0,57 jako koncept
ostatní 0,27

celkem 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84

12 RI 0,05 0,00 0,05 0,05 TTP 93641-3 0,05 jako koncept
celkem 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00

0,32 0,02 0,00 0,02 TTP 93624-3 0,02 jako koncept
ostatní 0,30

celkem 0,32 0,02 0,00 0,02 0,02 0,30

0,26 0,26 0,00 0,26 TTP 93641-3 0,24 jako koncept
93624-3 0,02

celkem 0,26 0,26 0,00 0,26 0,26 0,00

15 SC 0,47 0,00 0,47 0,47 orná půda 93641-3 0,47 jako koncept
celkem 0,47 0,00 0,47 0,47 0,47 0,00

1,74 0,08 1,66 1,74 orná půda 93641-3 0,56 ZU změna
orná půda 93716-5 1,11

TTP 93641-3 0,07
celkem 1,74 0,08 1,66 1,74 1,74 0,00

0,40 0,00 0,40 0,40 orná půda 93641-3 0,32 jako koncept
orná půda 93716-5 0,08

celkem 0,40 0,00 0,40 0,40 0,40 0,00

jako koncept
18 DS.2 0,04 0,04 0,00 0,04 TTP 93716-5 0,04

celkem 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00

19 OS.1 0,09 0,09 0,00 0,09 TTP 93716-5 0,09 jako koncept
celkem 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00

11 SV.2

5 RI

14 SC

16 OS.1

číslo 
lokality

funk ční 
využití

výměra 
celkem 

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

poznámkakultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

z toho p ůda náležející do ZPF 

13 SC

17 BV
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A - ANALYTICKÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH ODNĚTÍ 

v ZÚ mimo ZÚ celkem

0,31 0,00 0,31 0,31 TTP 93641-3 0,30 jako koncept
93716-5 0,01

celkem 0,31 0,00 0,31 0,31 0,31 0,00

21 ZV.1 0,04 0,00 0,04 0,04 TTP 93716-5 0,04 jako koncept
celkem 0,04 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00

0,67 0,00 0,67 0,67 TTP 93641-3 0,33 jako koncept
93716-5 0,34

celkem 0,67 0,00 0,67 0,67 0,67 0,00

1,51 0,00 1,51 1,51 TTP 93641-3 1,35 jako koncept
93716-5 0,16

celkem 1,51 0,00 1,51 1,51 1,51 0,00

24 TI 0,11 0,00 0,11 0,11 TTP 93641-3 0,11 jako koncept
celkem 0,11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00

25 SC 1,08 1,08 0,00 1,08 TTP 93624-3 1,08 změna
celkem 1,08 1,08 0,00 1,08 1,08 0,00

26-30

31 SC 0,84 0,00 0,84 0,84 orná půda 93624-3 0,84 změna
celkem 0,84 0,00 0,84 0,84 0,84 0,00

32 DS 0,02 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,02 změna
celkem 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

33 SC 0,31 0,31 0,00 0,31 TTP 93604-2 0,31 jako koncept
celkem 0,31 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00

0,62 0,62 0,00 0,62 orná půda 93604-2 0,22 jako koncept
93624-3 0,16

TTP 93624-3 0,24
celkem 0,62 0,62 0,00 0,62 0,62 0,00

35 DS.2 0,02 0,02 0,00 0,02 TTP 93641-3 0,02 jako koncept
celkem 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00

0,55 0,01 0,22 0,23 orná půda 95014-4 0,10 změna
TTP 93641-3 0,01

95014-4 0,12
vodní plocha 0,02

ostatní 0,30
celkem 0,55 0,01 0,22 0,23 0,23 0,32

37 BV 0,78 0,00 0,78 0,78 orná půda 95014-4 0,78 jako koncept
celkem 0,78 0,00 0,78 0,78 0,78 0,00

38 ZV.1 0,07 0,00 0,07 0,07 orná půda 95014-4 0,07 jako koncept
celkem 0,07 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00

1,52 0,00 1,45 1,45 orná půda 95014-4 1,45 změna
ostatní 0,07

celkem 1,52 0,00 1,45 1,45 1,45 0,07

0,25 0,11 0,00 0,11 TTP 95014-4 0,11 změna
ostatní 0,14

celkem 0,25 0,11 0,00 0,11 0,11 0,14

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

39

36 PV

22

20

spojeno do lokality 25

BV

BV

SC

34

SC

40

SV.1

23 BV

číslo 
lokality

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

poznámka
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0,43 0,42 0,00 0,42 zahrady 95014-4 0,03 jako koncept
96701-5 0,05

TTP 95014-4 0,17
96701-5 0,17

ostatní 0,01
celkem 0,43 0,42 0,00 0,42 0,42 0,01

42 BV 0,03 0,03 0,00 0,03 TTP 96701-5 0,03 ZU změna
celkem 0,03 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00

0,48 0,17 0,03 0,20 TTP 93604-2 0,14 jako koncept
96701-5 0,06

ostatní 0,28
celkem 0,48 0,17 0,03 0,20 0,20 0,28

44 OK 0,05 0,05 0,00 0,05 orná půda 93604-2 0,05 jako koncept
celkem 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00

0,27 0,00 0,27 0,27 TTP 93604-2 0,21 změna
94068-5 0,06

celkem 0,27 0,00 0,27 0,27 0,27 0,00

46 DS.2 0,17 0,17 0,00 0,17 orná půda 93604-2 0,17 ZU změna
celkem 0,17 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00

0,07 0,07 0,00 0,07 TTP 96701-5 0,01 ZU změna
94068-5 0,06

celkem 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00

48 SR 0,14 0,14 0,00 0,14 TTP 94068-5 0,14 ZU změna
celkem 0,14 0,14 0,00 0,14 0,14 0,00

0,11 0,00 0,11 0,11 TTP 93604-2 0,07 jako koncept
93644-4 0,04

celkem 0,11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00

50 NS.s 0,10 0,00 0,00 0,00 lesní půda 0,10 jako koncept
celkem 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

51 NS.s 0,45 0,00 0,00 0,00 lesní půda 0,45 jako koncept
celkem 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45

52 NS.s 0,39 0,00 0,00 0,00 lesní půda 0,39 jako koncept
celkem 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39

53 NS.s 0,24 0,00 0,00 0,00 lesní půda 0,24 jako koncept
celkem 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

0,22 0,22 0,00 0,22 TTP 94068-5 0,03 ZU změna
96701-5 0,19

celkem 0,22 0,22 0,00 0,22 0,22 0,00

55 DS 0,08 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,08 ZU změna
celkem 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

0,34 0,07 0,00 0,07 zahrady 94068-5 0,04 ZU změna
96701-5 0,03

stavební 0,01
ostatní 0,26

celkem 0,34 0,07 0,00 0,07 0,07 0,27

0,21 0,02 0,00 0,02 TTP 93604-2 0,02 jako koncept
stavební 0,05
ostatní 0,14

celkem 0,21 0,02 0,00 0,02 0,02 0,19

DS.2

číslo 
lokality

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

poznámka

45

41 SC

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

56 OS.1

54 SR

57 SR

43 DS

49 OK

47 SR
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58 SR 0,08 0,08 0,00 0,08 TTP 95014-4 0,08 ZU změna
celkem 0,08 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00

0,82 0,82 0,00 0,82 orná půda 95014-4 0,63 změna
zahrady 95014-4 0,19

celkem 0,82 0,82 0,00 0,82 0,82 0,00

1,50 0,61 0,00 0,61 orná půda 95014-4 0,21 ZU změna
TTP 95014-4 0,40

ostatní 0,89
celkem 1,50 0,61 0,00 0,61 0,61 0,89

61 ZV.2 0,22 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,22 jako koncept
celkem 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

0,66 0,20 0,00 0,20 orná půda 95014-4 0,20 jako koncept
ostatní , 0,46

celkem 0,66 0,20 0,00 0,20 0,20 0,46

63 OV 0,18 0,18 0,00 0,18 zahrady 95014-4 0,18 jako koncept
celkem 0,18 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00

1,00 0,37 0,00 0,37 zahrady 93604-2 0,01 jako koncept
TTP 93604-2 0,36

ostatní 0,63
celkem 1,00 0,37 0,00 0,37 0,37 0,63

65 SC 0,22 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,22 jako koncept
celkem 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

0,13 0,13 0,00 0,13 TTP 93604-2 0,11 jako koncept
95014-4 0,02

celkem 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00

67 DS.2 0,02 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,02 jako koncept
celkem 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

0,35 0,11 0,00 0,11 TTP 93604-2 0,08 změna
zahrada 93604-2 0,03
ostatní 0,24

celkem 0,35 0,11 0,00 0,11 0,11 0,24

69 DS.2 0,11 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,11 jako koncept
celkem 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,14 0,10 0,00 0,10 TTP 93604-2 0,10 jako koncept
ostatní 0,04

celkem 0,14 0,10 0,00 0,10 0,10 0,04

0,09 0,05 0,00 0,05 TTP 93604-2 0,05 jako koncept
ostatní 0,04

celkem 0,09 0,05 0,00 0,05 0,05 0,04

0,74 0,74 0,00 0,74 zahrady 93604-2 0,11 Změna
TTP 93604-2 0,63

celkem 0,74 0,74 0,00 0,74 0,74 0,00

0,95 0,00 0,93 0,93 TTP 93604-2 0,93 jako koncept
ostatní 0,02

celkem 0,95 0,00 0,93 0,93 0,93 0,02

74 BV 0,13 0,13 0,00 0,13 TTP 93604-2 0,13 ZU změna
celkem 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00

vým ěra 
ZPF dle 
BPEJ

PV70

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

poznámka

71

SC

66 SC

62 BV

64

59 BV

číslo 
lokality

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

(ha)

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

60 BV

OV

68 DS

72 SC

73 BV

 

 

 

 



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  65               

A - ANALYTICKÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH ODNĚTÍ 

v ZÚ mimo ZÚ celkem

75 BV 0,29 0,00 0,29 0,29 TTP 93604-2 0,26 změna
93624-3 0,03

celkem 0,29 0,00 0,29 0,29 0,29 0,00

76 TI 0,06 0,00 0,06 0,06 TTP 93624-3 0,06 jako koncept
celkem 0,06 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00

77

78 SC 0,18 0,18 0,00 0,18 TTP 93604-2 0,18 ZU změna
celkem 0,18 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00

79 SC 0,14 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,14 jako koncept
celkem 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

80 PV 0,05 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,05 jako koncept
celkem 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

81 DS.2 0,07 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,07 jako koncept
celkem 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

0,46 0,25 0,00 0,25 TTP 93624-3 0,25 změna
stavební 0,02
ostatní 0,19

celkem 0,46 0,25 0,00 0,25 0,25 0,21

83

0,54 0,00 0,51 0,51 orná půda 93624-3 0,35 změna
TTP 93624-3 0,16

ostatní 0,03
celkem 0,54 0,00 0,51 0,51 0,51 0,03

85 RI 0,13 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,13 jako koncept
celkem 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

86 RI 0,09 0,00 0,09 0,09 orná půda 94068-5 0,09 jako koncept
celkem 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 0,00

87 RI 0,04 0,00 0,04 0,04 TTP 96701-5 0,04 jako koncept
celkem 0,04 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00

0,17 0,00 0,17 0,17 TTP 94068-5 0,01 jako koncept
96701-5 0,16

celkem 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00

89 RI 0,10 0,10 0,00 0,10 TTP 94068-5 0,10 změna
celkem 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00

90

91 SR 0,17 0,00 0,17 0,17 TTP 94068-5 0,17 jako koncept
celkem 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00

92 SR 0,17 0,00 0,17 0,17 TTP 93959-5 0,17 jako koncept
celkem 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00

93 SR 0,14 0,00 0,14 0,14 TTP 96701-5 0,14 změna
celkem 0,14 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00

0,12 0,10 0,00 0,10 TTP 96701-5 0,10 jako koncept
stavební 0,02

celkem 0,12 0,10 0,00 0,10 0,10 0,02

95 SC 0,19 0,00 0,19 0,19 TTP 94068-5 0,19 změna
celkem 0,19 0,00 0,19 0,19 0,19 0,00

94 SR

spojeno s lokalitou 89

88 RI

OS.182

poznámkanezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

zrušeno

84 SV.1

spojeno s lokalitou 82

číslo 
lokality

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 
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0,27 0,20 0,00 0,20 TTP 94068-5 0,07 ZU změna
96701-5 0,13

stavební 0,07
celkem 0,27 0,20 0,00 0,20 0,20 0,07

0,13 0,11 0,00 0,11 zahrady 96701-5 0,07 ZU změna
TTP 96701-5 0,04

stavební 0,02
celkem 0,13 0,11 0,00 0,11 0,11 0,02

98 DS.2 0,01 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,01 jako koncept
celkem 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

99 SR 0,26 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,26 změna
celkem 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26

100 SV.2 0,72 0,00 0,72 0,72 TTP 93644-4 0,72 jako koncept
celkem 0,72 0,00 0,72 0,72 0,72 0,00

101 SR 0,15 0,00 0,15 0,15 TTP 94068-5 0,15 jako koncept
celkem 0,15 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00

0,09 0,09 0,00 0,09 TTP 94068-5 0,07 ZU změna
96701-5 0,02

celkem 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00

103 DS.2 0,01 0,00 0,01 0,01 TTP 94068-5 0,01 jako koncept
celkem 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

104 SR 0,07 0,00 0,07 0,07 TTP 94068-5 0,07 jako koncept
celkem 0,07 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00

105 SR 0,13 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,13 změna
celkem 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

106

107

108 DS.2 0,01 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,01 jako koncept
celkem 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

109 SR 0,18 0,18 0,00 0,18 TTP 96701-5 0,18 ZU změna
celkem 0,18 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00

0,11 0,10 0,00 0,10 TTP 93644-4 0,10 ZU změna
ostatní 0,01

celkem 0,11 0,10 0,00 0,10 0,10 0,01

111

112 SR 0,54 0,00 0,54 0,54 TTP 93644-4 0,54 změna
celkem 0,54 0,00 0,54 0,54 0,54 0,00

113 RH.2 1,15 0,00 0,91 0,91 TTP 93624-3 0,91 jako koncept
ostatní 0,24

celkem 1,15 0,00 0,91 0,91 0,91 0,24

114 DS.2 0,03 0,03 0,00 0,03 TTP 96701-5 0,03 ZU změna
celkem 0,03 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00

0,17 0,17 0,00 0,17 zahrady 96701-5 0,08 ZU změna
TTP 96701-5 0,09

celkem 0,17 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

zrušeno

96 SC

poznámkačíslo 
lokality

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

97 SR

102 SR

110

115 SR

zrušeno

zrušeno

SR
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116 SR 0,17 0,00 0,17 0,17 TTP 93644-4 0,17 změna
celkem 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00

117

0,47 0,23 0,24 0,47 TTP 94068-5 0,23 ZU změna
97343-5 0,24

celkem 0,47 0,23 0,24 0,47 0,47 0,00

119 DS.2 0,01 0,01 0,00 0,01 TTP 96701-5 0,01 ZU změna
celkem 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00

120 OS.1 0,16 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,16 změna
celkem 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16

121

122 SR 0,24 0,24 0,00 0,24 TTP 96701-5 0,24 změna
celkem 0,24 0,24 0,00 0,24 0,24 0,00

123 DS.2 0,01 0,00 0,01 0,01 TTP 93644-4 0,01 jako koncept
celkem 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

124 SR 0,06 0,00 0,06 0,06 TTP 93644-4 0,06 jako koncept
celkem 0,06 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00

125 DS.2 0,46 0,00 0,46 0,46 orná 93716-5 0,46 změna
celkem 0,46 0,00 0,46 0,46 0,46 0,00

126 DS.3 0,10 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,10 jako koncept
celkem 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

orná 93644 - 4 0,40 změna
TTP 95011 - 2 6,86

93624 - 3 14,27
93644 - 4 31,78
93716 - 5 3,37

93959 - 5 3,17
96701 - 5 1,84

ostatní 0,55
celkem 62,24 0,00 61,69 61,69 61,69 0,55

151 VO 0,55 0,00 0,55 0,55 TTP 96701 - 5 0,55 jako koncept
celkem 0,55 0,00 0,55 0,55 0,55 0,00

152 VO 0,05 0,05 0,00 0,05 TTP 93641 - 2 0,05 jako koncept
celkem 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00

153 VO 0,15 0,00 0,15 0,15 TTP 96701 - 5 0,15
celkem 0,15 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00

VO 0,32 0,30 0,00 0,30 TTP 96701 - 5 0,24 ZU změna
zahrady 96701 - 5 0,06
vodní pl. 0,02

celkem 0,32 0,30 0,00 0,30 0,30 0,02

VO 0,07 0,06 0,00 0,06 TTP 96701 - 5 0,03 ZU změna
zahrady 0,03
ostatní 0,01

celkem 0,07 0,06 0,00 0,06 0,06 0,01

156 VO 0,15 0,03 0,00 0,03 TTP 96701 - 5 0,03 ZU změna
vodní pl. 0,12

celkem 0,15 0,03 0,00 0,03 0,03 0,12

118 SR

155

kultura              
dle KN

61,69150 NS.s                                
golf

61,69

číslo 
lokality

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

z toho p ůda náležející do ZPF 

lokality dopln ěné 21.3.2007

63,36 0,00

zrušeno

zrušeno

154

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

poznámka
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VO 0,14 0,10 0,00 0,10 TTP 96701 - 5 0,10 ZU změna
vodní pl. 0,04

celkem 0,14 0,10 0,00 0,10 0,10 0,04

0,27 0,23 0,00 0,23 TTP 96701 - 5 0,23 změna
ostatní 0,04

celkem 0,27 0,23 0,00 0,23 0,23 0,04

VO 0,07 0,00 0,00 0,00 vodní pl. 0,04 jako koncept
ostatní 0,03

celkem 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

2,53 0,00 2,36 2,36 TTP 94068 - 5 2,36 jako koncept
ostatní 0,17

celkem 2,53 0,00 2,36 2,36 2,36 0,17

jako koncept
161 0,34 0,00 0,34 0,34 TTP 93604 - 2 0,31

93644 - 4 0,03
celkem 0,34 0,00 0,34 0,34 0,34 0,00

162 DS.2 0,53 0,00 0,53 0,53 orná 93604 - 2 0,53 jako koncept
celkem 0,53 0,00 0,53 0,53 0,53 0,00

163 DS.2 0,27 0,00 0,27 0,27 TTP 93604 - 2 0,27 jako koncept
celkem 0,27 0,00 0,27 0,27 0,27 0,00

164

200 RI 0,15 0,00 0,15 0,15 TTP 93716-5 0,15 nová
celkem 0,15 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00

201 ZS 0,22 0,00 0,22 0,22 TTP 93716-5 0,22 nová
celkem 0,22 0,00 0,22 0,22 0,22 0,00

0,59 0,01 0,58 0,59 TTP 93641-3 0,13 nová
93716-5 0,46

celkem 0,59 0,01 0,58 0,59 0,59 0,00

203 VO 0,06 0,00 0,00 0,00 vodní plocha 0,06 nová
celkem 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

204 VO 0,24 0,00 0,00 0,00 vodní plocha 0,24 nová
celkem 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

205 ZV.3 0,13 0,13 0,00 0,13 TTP 93604-2 0,13 nová
celkem 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00

206 SC 0,39 0,00 0,39 0,39 TTP 93624-3 0,39 nová
celkem 0,39 0,00 0,39 0,39 0,39 0,00

207 ZV.3 0,15 0,15 0,00 0,15 TTP 93641-3 0,15 nová
celkem 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00

208 PV 0,02 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,02 nová
celkem 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

209 BV 0,42 0,42 0,00 0,42 TTP 95014-4 0,42 nová
celkem 0,42 0,42 0,00 0,42 0,42 0,00

0,55 0,13 0,00 0,13 TTP 93604-2 0,03 nová
93644-4 0,10

ostatní 0,42
celkem 0,55 0,13 0,00 0,13 0,13 0,42

lokality dopln ěné v návrhu

BV

157

poznámka

spojeno s lokalitou 125

159

VO

NS.s

DS.2

158

160

202

odvodn
ění

RH.3210

číslo 
lokality

funk ční 
využití

vým ěra 
celkem 

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

nezeměděl- 
ská půda
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211 ZV.3 0,07 0,07 0,00 0,07 zahrada 94068-5 0,07 nová
celkem 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00

212 OS.1 0,06 0,00 0,00 0,00 ostatní 0 0,06 nová
celkem 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

213 ZV.3 0,20 0,00 0,00 0,00 ostaní 0,20 nová
celkem 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

214 ZV.3 0,11 0,11 0,00 0,11 TTP 93604-2 0,11 nová
celkem 0,11 0,11 0,00 0,11 0,11 0,00

215 ZV.1 0,07 0,00 0,07 0,07 TTP 93604-2 0,07 nová
celkem 0,07 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00

216 SC 0,25 0,00 0,25 0,25 TTP 93604-2 0,25 nová
celkem 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00

0,15 0,03 0,00 0,03 TTP 96701-5 0,03 nová
ostatní 0,12

celkem 0,15 0,03 0,00 0,03 0,03 0,12

0,12 0,11 0,00 0,11 TTP 96701-5 0,11 nová
ostatní 0,01

celkem 0,12 0,11 0,00 0,11 0,11 0,01

219 SR 0,13 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,13 nová
celkem 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

220 SR 0,32 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,32 nová
celkem 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32

0,06 0,01 0,01 0,02 TTP 94068-5 0,01 nová
zahrady 94068-5 0,01
vodní pl. 0,03
ostatní 0,01

celkem 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04

222 TI 0,13 0,00 0,00 0,00 les 0,13 nová
celkem 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

nezeměděl- 
ská půda

odvodn
ění

poznámkačíslo 
lokality

funk ční 
využití

VO217

PV221

vým ěra 
celkem 

z toho p ůda náležející do ZPF kultura              
dle KN

BPEJ/t říd
a ochrany

vým ěra 
ZPF dle 

ZV.3218
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.100 439 13 455 Dlouhý Libor Bublava 206, 358Č01 Kraslice

.281 181 13 181 Fišer Pavel a Fišerová Olga Hradební 1822, 358Č01 Kraslice,

.347/2 142 13 140 Němeček Jindřich Bublava 351, 358Č01 Kraslice

.424 20 13 24 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

.551 76 13 91 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

.668/1 82 13 18 Vrtáček Jiří Bublava 552, 358Č01 Kraslice

.820 64 13 33 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

.822/1 24 13 29 Venený Jaroslav Vnější 1040/20, Praha 4, Michle, 141Č00 Prah

.822/2 23 13 22 Medvědová Vlasta Svatopluka Čecha 355, 358Č01 Kraslice

.822/3 22 13 23 Kučerová Rita Bublava 504, 358Č01 Kraslice

.822/4 23 13 21 Blecha Josef Ing. Bublava 101, 358Č01 Kraslice

.846 22 13 24 Hrdlička Jaroslav Mgr. a Hrdličková Dagmar Hlávkova 679/23,

.847 24 13 23 Drahokoupil Bohumír a Drahokoupilová Margita 1.máje 572, 357

.849 23 13 22 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

.850 23 13 22 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

.851 23 13 22 Babka Josef Bublava 737, 358Č01 Kraslice

.852 23 13 22 Brčáková Vjekoslava Nerudova 577/15, Cheb, 350Č02 Cheb 2

.853 24 13 26 Nobilis Petr Bublava 648, 358Č01 Kraslice

.93 609 13 699 Staník Tomáš a Staníková Lenka Bublava 787, 358Č01 Kraslice

1005/1 47650 2 9.36.24 3 8407 8407 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

1005/4 9465 14 3003 není zapsaná na listu vlastnictví

1010/3 170 7 9.36.24 3 178 178 178 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1010/5 9767 7 9.36.24 3 3863 3863 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

103/12 19199 14 2674 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

1033/2 10461 14 2740 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1078/1 21907 11 371 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1078/2 2278 14 307 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

108 337 14 336 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

1083/8 7097 11 5666 Vrána Zdeněk Česká 13, Lomnice, 356Č01 Sokolov 1

1088/2 21724 14 936 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

1101/2 1617 7 9.36.44 4 869 869 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1101/5 772 7 9.36.44 4 772 772 Vostatek Miroslav Polní 1343/28, 358Č01 Kraslice

1106/3 7414 7 9.36.44 4 206 206 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

1106/4 18080 2 9.37.16 5 4593 4593 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastníkbonita t řída 
ochr.

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura
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1120/2 450 7 9.36.41 3 450 450 Paceltová Blanka Sídliště 649, Rotava, 357Č01 Rotava 1

1121/2 748 7 9.36.41 3 774 774 774 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1127/2 975 7 9.37.16 5 887 887 887 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

113 2096 14 1411 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1133/2 702 7 9.36.41 3 702 702 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1133/5 243 7 9.36.41 3 352 352 Poslední Zdeněk Bublava 381, 358Č01 Kraslice

1133/7 1491 7 9.36.41 3 1491 1491 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1134/1 5063 7 9.36.41 3 3922 3922 Wohlrab Göran Ing. Mnichov 37, 354Č83 Mnichov u Mariánských

1134/1 5063 7 9.37.16 5 1139 1139 Wohlrab Göran Ing. Mnichov 37, 354Č83 Mnichov u Mariánských

1134/2 3033 7 9.36.41 3 2728 2728 Kalita Petr Pavlouskova 4433/1, Poruba, 708Č00 Ostrava 8

1134/2 3033 7 9.37.16 5 304 304 Kalita Petr Pavlouskova 4433/1, Poruba, 708Č00 Ostrava 8

1143/1 2003 7 9.36.41 3 1825 1825 1825 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1143/3 3130 2 9.36.04 2 2131 2131 2131 Hušková Sonja Bublava 490, 358Č01 Kraslice

1143/3 3130 2 9.36.41 3 994 994 994 Hušková Sonja Bublava 490, 358Č01 Kraslice

1143/4 664 2 9.36.04 2 68 68 68 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1143/4 664 2 9.36.41 3 576 576 576 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1143/5 596 7 9.36.41 3 586 586 586 Wohlrabová Ilse Bublava 380, 358Č01 Kraslice

1148/1 607 14 589 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1148/20 115 14 117 Schwoiser František Bublava 495, 358Č01 Kraslice

1148/21 335 14 337 Veverka Jiří Bublava 785, 358Č01 Kraslice

1148/28 650 14 675 JV - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Rezlerova 274, P

1148/29 310 14 335 JV - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Rezlerova 274, P

1148/4 5368 14 4424 Hard-Invest, s.r.o. Bublava 785, 358Č01 Kraslice

115/1 35052 7 9.40.68 5 20676 20676 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

115/2 2875 7 9.40.68 5 2875 2875 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

1152/10 966 7 9.36.04 2 958 958 958 Zavadil Stanislav a Zavadilová Katarína Bublava 494, 358Č01

1152/16 1005 14 179 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1152/3 1691 7 9.36.41 3 1720 1720 1720 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1152/8 2172 7 9.36.04 2 2152 2152 2152 Hušek Jindřich a Hušková Dana Wolkerova 1751, 358Č01 Kraslic

1154/1 1104 7 9.37.16 5 386 386 386 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1160/1 2235 7 9.36.41 3 2148 2148 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1160/10 1027 7 9.36.41 3 1027 1027 Stieber Karel Bublava 779, 358Č01 Kraslice

1160/11 112 7 9.36.41 3 112 112 Štěpánková Hana PhDr. Bublava 781, 358Č01 Kraslice

1160/4 1783 7 9.36.41 3 1595 1595 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastníkč.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura bonita t řída 
ochr.
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1160/4 1783 7 9.37.16 5 188 188 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1160/7 386 7 9.36.41 3 386 386 Štěpánková Hana PhDr. Bublava 781, 358Č01 Kraslice

1176/1 25344 2 9.36.41 3 13446 13446 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1176/1 25344 2 9.37.16 5 11892 11892 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1180/4 2705 14 2704 Vrána Zdeněk Česká 13, Lomnice, 356Č01 Sokolov 1

1204/1 2855 7 9.36.24 3 228 228 228 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1204/1 2855 7 9.36.41 3 2410 2410 2410 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1212/1 10722 7 9.36.24 3 10767 10767 10767 není zapsaná na listu vlastnictví

1218/1 1020 2 9.36.24 3 1020 1020 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1222/1 3990 14 2306 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1222/12 2466 7 9.36.24 3 2464 2464 2464 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1222/13 566 14 589 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1223 2541 2 9.36.24 3 2541 2541 Marcínek Jaroslav Bublava 554, 358Č01 Kraslice

1224/3 2562 14 964 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1225/1 22384 7 9.36.04 2 2576 2576 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1225/1 22384 7 9.36.24 3 915 915 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1229/1 3300 7 9.36.04 2 1109 1109 1109 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1229/4 1210 7 9.36.04 2 1261 1261 1261 Stenzl František Bublava 404, 358Č01 Kraslice

1229/5 36 7 9.36.04 2 47 47 47 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1230/22 34 14 41 Kovačíková Isolde Bublava 678, 358Č01 Kraslice

1230/3 401 14 34 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1231/2 463 14 466 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1231/3 200 14 199 Jirsík Igor Bublava 508, 358Č01 Kraslice

1231/4 692 14 694 Jirsík Igor Bublava 508, 358Č01 Kraslice

1234/1 1268 7 9.36.04 2 579 579 579 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1234/12 70 5 9.36.04 2 64 64 64 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1234/14 175 7 9.36.04 2 145 145 145 Schwoiser František Bublava 495, 358Č01 Kraslice

1234/16 418 7 9.36.04 2 443 443 443 Nobilis Petr Bublava 648, 358Č01 Kraslice

1234/17 480 7 9.36.04 2 477 477 477 Jaroš Jiří a Jarošová Vladimíra Bublava 484, 358Č01 Kraslice

1234/18 267 7 9.36.04 2 250 250 250 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1234/19 18 7 9.36.04 2 16 16 16 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1234/21 613 7 9.36.04 2 562 562 562 Pázral Ivan MUDr. Slovenská 1952, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

1234/23 346 7 9.36.04 2 359 359 359 Pázral Ivan MUDr. Slovenská 1952, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

1234/5 107 7 9.36.04 2 114 114 114 JV - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Rezlerova 274, P

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura bonita t řída 
ochr.

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastník
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1234/9 538 7 9.36.04 2 531 531 531 JV - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Rezlerova 274, P

1253/1 6902 7 9.36.41 3 3842 3842 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1253/1 6902 7 9.37.16 5 3058 3058 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1253/2 185 7 9.36.41 3 185 185 Hergeth Herbert Bublava 103, 358Č01 Kraslice

1260/1 703 14 519 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1260/2 1388 7 9.36.41 3 80 80 80 Vevera Michal PaeDr. a Veverová Eva Mgr. U nových domů III 5

1260/5 435 14 434 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1283/1 48587 11 342 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1286 8862 7 9.50.14 4 853 853 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

129/1 24254 7 9.36.04 2 2468 2468 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

129/1 24254 7 9.40.68 5 592 592 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

1297/1 712 7 9.67.01 5 34 34 34 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1297/8 799 5 9.50.14 4 332 332 332 Cimerman Jan Stříbrná 500, 358Č01 Kraslice

1297/8 799 5 9.67.01 5 449 449 449 Cimerman Jan Stříbrná 500, 358Č01 Kraslice

1297/9 982 7 9.67.01 5 322 322 322 Pospisil Dymek Edita Sintpertstrasse 15, 81539 München,, Něm

1300/1 14060 2 9.50.14 4 14050 14050 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1300/3 1283 14 633 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1301/2 67 14 68 není zapsaná na listu vlastnictví

1302/1 2589 7 9.50.14 4 1360 1360 1360 Kühn Kay Uwe Bublava 628, 358Č01 Kraslice

1302/1 2589 7 9.67.01 5 1275 1275 1275 Kühn Kay Uwe Bublava 628, 358Č01 Kraslice

1302/4 801 7 9.50.14 4 326 326 326 Štýbnar Jaroslav Bublava 747, 358Č01 Kraslice

1302/4 801 7 9.67.01 5 443 443 443 Štýbnar Jaroslav Bublava 747, 358Č01 Kraslice

1315 7326 7 9.50.14 4 4068 4068 4068 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1316/1 2841 2 9.50.14 4 2821 2821 2821 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1316/11 806 7 9.50.14 4 802 802 802 Vlček František MUDr. Lipová cesta 980/10, 358Č01 Kraslice

1316/13 493 2 9.50.14 4 497 497 497 Pavelcová Jana Bublava 532, 358Č01 Kraslice

1316/14 829 2 9.50.14 4 844 844 844 Vágnerová Marie Bublava 547, 358Č01 Kraslice

1316/3 2117 2 9.50.14 4 2171 2171 2171 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1317/2 1413 5 9.50.14 4 1404 1404 1404 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1317/3 287 5 9.50.14 4 459 459 459 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1319/3 115 7 9.50.14 4 104 104 104 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1321/1 424 2 9.50.14 4 456 456 Trinh Anh Minh a Trinhová Jiřina Bublava 567, 358Č01 Kraslic

1323/1 748 2 9.50.14 4 580 580 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1323/3 1773 14 1356 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura bonita t řída 
ochr.

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastník
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1323/4 1176 7 9.50.14 4 1145 1145 1145 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1327/1 1061 14 111 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1329 9046 2 9.50.14 4 9032 9032 Wohlrab Göran Ing. Mnichov 37, 354Č83 Mnichov u Mariánských

1345/14 117 14 29 Peter Bedřich a Peterová Otilia Marie Majerové 1636, Sokolov

1345/5 225 14 111 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1348/10 1394 14 1367 Mašínová Petra Poštovní 672/18, 357Č31 Horní Slavkov

1348/15 1435 14 1471 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1348/16 1414 14 1386 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1348/2 2849 14 2586 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1350/1 2569 7 9.50.14 4 2516 2516 2516 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1352/1 1973 2 9.50.14 4 2012 2012 2012 Scheibner Erich Stříbrná 473, 358Č01 Kraslice

1352/2 1023 14 1024 Johannsenová Daniela Alej svobody 958, 588Č13 Polná

1352/5 1262 14 1328 Johannsenová Daniela Alej svobody 958, 588Č13 Polná

1352/6 958 14 973 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1355/1 1902 7 9.36.04 2 487 487 487 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1355/1 1902 7 9.50.14 4 50 50 50 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1357/1 709 7 9.36.04 2 157 157 157 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1359/3 996 14 976 Fučikovský Eduard Pod nádražím 1013/11, 358Č01 Kraslice

1359/4 1478 7 9.50.14 4 1412 1412 1412 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/10 1875 5 9.50.14 4 1769 1769 1769 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/11 1019 2 9.50.14 4 1060 1060 1060 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/16 1299 14 1230 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/20 233 14 182 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/21 484 14 483 Hřivna Jaroslav Ing. a Hřivnová Ludmila Habrová 2642/9, Prah

1360/22 1130 14 1148 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/23 955 2 9.50.14 4 954 954 954 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1360/6 1619 14 1503 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1363/1 2451 14 2049 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1363/10 2286 7 9.36.04 2 78 78 78 není zapsaná na listu vlastnictví

1363/23 500 14 523 Staníková Marie Bublava 729, 358Č01 Kraslice

1363/25 1600 14 1683 Vereš Pavel Pionýrů 1294, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

1363/4 1280 7 9.36.04 2 1070 1070 1070 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1363/4 1280 7 9.50.14 4 236 236 236 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1364/1 1692 7 9.36.04 2 1775 1775 1775 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura bonita t řída 
ochr.

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastník

 



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  75               

INFORMACE O POZEMCÍCH ZAHRNUTÝCH DO VYHODNOCENÍ ODNĚTÍ ZPF A PUPFL 

celkem ZPF z toho v zast.úz.

1365/3 5022 14 129 Římskokatolická farnost Kraslice Kpt. Jaroše 321/2, 358Č01 K

1368/1 7257 7 9.36.04 2 7256 7256 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1375/1 10679 7 9.36.04 2 2471 2471 Ponerová Gertruda Bublava 718, 358Č01 Kraslice

1375/7 14035 7 9.36.04 2 2742 2742 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1375/9 1908 7 9.40.68 5 1907 1907 Janíčková Helena Mánesova 1674, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

139/1 11913 7 9.36.04 2 2652 2652 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

1398/1 14628 7 9.67.01 5 2373 2373 2373 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1398/2 1024 7 9.40.68 5 101 101 101 Haburčák Milan a Haburčáková Alena Dukelská 780/28, 358Č01 K

1398/2 1024 7 9.67.01 5 941 941 941 Haburčák Milan a Haburčáková Alena Dukelská 780/28, 358Č01 K

1398/3 1138 7 9.40.68 5 213 213 213 Havel Bohdan Komenského 1426/12, 358Č01 Kraslice

1398/3 1138 7 9.67.01 5 980 980 980 Havel Bohdan Komenského 1426/12, 358Č01 Kraslice

1400/1 8896 14 3365 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1400/2 2659 11 197 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

1400/5 94 14 104 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1402 3578 7 9.67.01 5 488 488 488 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1403/1 1148 7 9.67.01 5 624 624 624 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1403/2 899 7 9.67.01 5 494 494 494 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1406/1 3365 5 9.67.01 5 593 593 593 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

141/1 10086 2 9.36.04 2 5250 5250 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

1411 4424 7 9.36.04 2 4379 4379 4379 MB stavitelství s.r.o. Na Roudné 1115/175, Plzeň 1, Severní

1412/2 1466 5 9.36.04 2 1443 1443 1443 MB stavitelství s.r.o. Na Roudné 1115/175, Plzeň 1, Severní

1414/1 1306 7 9.36.04 2 1288 1288 1288 Grufík Vojtěch a Grufíková Marie Bublava 522, 358Č01 Kraslic

1415/1 658 7 9.36.04 2 636 636 636 Grufík Vojtěch a Grufíková Marie Bublava 522, 358Č01 Kraslic

1420 2480 7 9.36.04 2 1928 1928 1928 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1426 288 7 9.36.04 2 182 182 182 Dlouhý Libor Bublava 206, 358Č01 Kraslice

1437 3208 14 2947 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1440 669 5 9.40.68 5 403 403 403 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1440 669 5 9.67.01 5 252 252 252 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1443/1 626 5 9.40.68 5 719 719 719 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1444/2 2470 14 510 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1449/3 2416 7 9.67.01 5 277 277 277 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1454/2 2542 14 2589 Bohemian Travel Assistance, s.r.o. Liborova 462/11, Praha 6,

1460/1 2597 7 9.40.68 5 558 558 558 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1460/1 2597 7 9.67.01 5 157 157 157 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2
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zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastník

 



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  76               

INFORMACE O POZEMCÍCH ZAHRNUTÝCH DO VYHODNOCENÍ ODNĚTÍ ZPF A PUPFL 

celkem ZPF z toho v zast.úz.

1468/10 896 7 9.40.68 5 924 924 924 Fridrichová Pavla Wolkerova 1056/40, 358Č01 Kraslice

1468/9 510 7 9.40.68 5 490 490 490 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1475 1716 14 1670 Bohemian Travel Assistance, s.r.o. Liborova 462/11, Praha 6,

1477/1 2811 2 9.36.04 2 1648 1648 1648 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1477/1 2811 2 9.36.44 4 12 12 12 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1477/2 1231 7 9.36.04 2 298 298 298 Bohemian Travel Assistance, s.r.o. Liborova 462/11, Praha 6,

1477/2 1231 7 9.36.44 4 975 975 975 Bohemian Travel Assistance, s.r.o. Liborova 462/11, Praha 6,

1480/1 3146 7 9.36.04 2 1605 1605 1605 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1480/1 3146 7 9.67.01 5 23 23 23 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1481 555 14 546 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1482 272 14 299 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1483/1 239 14 210 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1483/2 4035 14 1752 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1484/1 4122 11 2510 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1490/1 2548 7 9.36.04 2 1251 1251 1251 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

1505/6 9546 10 1337 Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec K

153/1 33454 7 9.36.04 2 3591 3591 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

153/1 33454 7 9.36.44 4 730 730 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

153/1 33454 7 9.40.68 5 183 183 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

153/5 66661 10 11896 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1544 1512 11 1511 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1546 566 11 565 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1556/1 858 7 9.36.41 3 87 87 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1556/1 858 7 9.37.16 5 1117 1117 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1559/10 1871 7 9.37.16 5 1870 1870 Novotný Michal a Novotná Věra B. Smetany 1901, 358Č01 Krasli

1559/2 3563 7 9.37.16 5 60 60 60 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1559/2 3563 7 9.37.16 5 3502 3502 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1573/1 7911 7 9.37.16 5 1491 1491 Topstick nemovitosti, spol. s r.o. V zátiší 739/32, 358Č01 K

1573/6 1151 7 9.37.16 5 1150 1150 Szaková Anna Švabinského 1720, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

1573/7 2972 7 9.37.16 5 2970 2970 Kroha Roman nábřeží Petra Bezruče 1272, Sokolov, 356Č01 Soko

1573/8 1033 7 9.37.16 5 1032 1032 Szaková Anna Švabinského 1720, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

1574/3 72826 7 9.36.41 3 1360 1360 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1574/3 72826 7 9.37.16 5 1017 1017 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1574/3 72826 7 9.50.14 4 351 351 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2
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1574/8 1150 7 9.37.16 5 1150 1150 Smolík Martin B. Smetany 1755, 358Č01 Kraslice

1574/9 339 7 9.37.16 5 339 339 Smolík Martin B. Smetany 1755, 358Č01 Kraslice

1590/1 1369 14 86 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1612/3 16236 7 9.40.68 5 38 38 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1612/3 16236 7 9.73.13 5 67 67 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

1617/1 595 5 9.40.68 5 67 67 67 Derflerová Dana Čs. armády 17, 358Č01 Kraslice

1744/14 1478 14 1478 Kroha Roman nábřeží Petra Bezruče 1272, Sokolov, 356Č01 Soko

1744/18 1554 14 994 Faltín Tomáš Ing. a Faltínová Andrea Mgr. Kosmonautů 1901, S

1862/19 1016 14 1015 Venený Jaroslav Vnější 1040/20, Praha 4, Michle, 141Č00 Prah

1862/6 1233 7 9.36.44 4 975 975 Vaněk Petr Ing. a Vaňková Martina Hřebeny 5, Josefov, 357Č09

1862/6 1233 7 9.37.16 5 257 257 Vaněk Petr Ing. a Vaňková Martina Hřebeny 5, Josefov, 357Č09

1884/1 10183 14 588 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

193/8 4412 14 603 není zapsaná na listu vlastnictví

2156/2 2135 14 20 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2156/6 303 14 302 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2187/1 2022 14 185 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2187/1 2022 14 185 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2207/1 1490 14 171 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2221/4 2173 14 349 není zapsaná na listu vlastnictví

2237/2 1101 14 188 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2265 216 14 60 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

2266/1 20574 14 1970 Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360Č2

2266/3 4458 14 486 Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360Č2

227/1 5000 7 9.40.68 5 2316 2316 Klímek Otto Ing. Školní 628, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

227/1 5000 7 9.73.43 5 67 67 Klímek Otto Ing. Školní 628, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

227/10 64 7 9.40.68 5 22 22 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

227/16 720 7 9.40.68 5 719 719 Ponerová Gertruda Bublava 718, 358Č01 Kraslice

229/2 70444 7 9.36.44 4 1486 1486 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

229/2 70444 7 9.40.68 5 131 131 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

2312/1 6518 14 1166 Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360Č2

2312/2 2532 14 45 Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360Č2

2312/2 2532 14 367 Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360Č2

2322 389 14 281 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

252/8 99 7 9.73.43 5 97 97 97 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2
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252/9 2177 7 9.73.43 5 2191 2191 2191 Kreisl Jaroslav Ing. a Kreislová Zdeňka Mgr. Tachovská 1399/

254/1 2648 7 9.67.01 5 1207 1207 1207 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

254/5 2759 7 9.67.01 5 1052 1052 1052 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

254/6 1472 7 9.67.01 5 988 988 988 Střední odborné učiliště Ohradní 1367/2, Praha 4, Michle, 14

257/1 4455 7 9.67.01 5 1247 1247 1247 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

257/6 700 11 391 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

272 719 7 9.67.01 5 265 265 265 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

274 834 5 9.67.01 5 780 780 780 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

275/2 948 7 9.67.01 5 966 966 966 Rypáčková Jitka Ing. Za Bažantnicí 989/10, Kunratice, 148Č00

280/1 2234 7 9.67.01 5 1802 1802 1802 Hrubá Vendula Bublava 658, 358Č01 Kraslice

280/2 605 7 9.67.01 5 611 611 611 Abrhám Jiří a Abrhámová Anna Alšova 1741, Sokolov, 356Č05 So

282/1 244 14 183 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

282/2 2149 14 1167 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

284/1 938 14 705 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

313/1 3088 14 2558 Abrhám David Sudoměřská 653, Sokolov, 356Č01 Sokolov 1

313/3 1859 14 439 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

313/5 850 14 160 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

347/7 14860 7 9.36.24 3 2888 2888 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

347/7 14860 7 9.36.44 4 1297 1297 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

4/1 2233 14 1301 Fridrich Adolf Bublava 178, 358Č01 Kraslice

578/1 18534 7 9.36.24 3 8887 8887 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

578/4 2625 14 2625 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

588/1 23625 7 9.36.24 3 15583 15583 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

588/1 23625 7 9.36.44 4 8000 8000 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

588/1 23625 7 9.39.39 5 41 41 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

588/14 42358 7 9.36.24 3 17265 17265 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

588/14 42358 7 9.36.44 4 16574 16574 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

588/14 42358 7 9.37.16 5 8515 8515 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

588/15 34194 7 9.36.24 3 13973 13973 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

588/15 34194 7 9.36.44 4 16090 16090 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

588/15 34194 7 9.37.16 5 4131 4131 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

588/2 37027 7 9.36.24 3 15992 15992 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

588/2 37027 7 9.37.16 5 21031 21031 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

633/1 22823 7 9.36.24 3 42 42 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra
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633/1 22823 7 9.36.44 4 22778 22778 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

641/3 4030 2 9.36.44 4 4030 4030 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

646/1 9092 7 9.36.44 4 3189 3189 Vrána Zdeněk Česká 13, Lomnice, 356Č01 Sokolov 1

646/4 645 7 9.36.44 4 644 644 Číhal Vladimír a Číhalová Jiřina Gen. Svobody 288, Březová,

655/1 22181 7 9.36.44 4 22157 22157 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

655/1 22181 7 9.67.01 5 23 23 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

655/5 3909 7 9.36.44 4 1821 1821 Hrubý Petr a Hrubá Ivana Bublava 658, 358Č01 Kraslice

659/4 262 7 9.36.44 4 165 165 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

659/4 262 7 9.67.01 5 57 57 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

662/1 714 14 714 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

668/2 400 7 9.36.44 4 365 365 365 Hrubý Stanislav a Hrubá Věra Čs.armády 16, 358Č01 Kraslice

668/3 642 7 9.36.44 4 668 668 668 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

669/5 8 2 9.36.44 4 1861 1861 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

671/1 94139 7 9.36.24 3 4792 4792 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

671/1 94139 7 9.36.44 4 79127 79127 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

671/3 162 7 9.36.44 4 126 126 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

671/6 40 7 9.36.44 4 10 10 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

671/7 5081 7 9.36.44 4 4734 4734 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

671/7 5081 7 9.50.11 2 346 346 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

671/8 22624 7 9.36.44 4 22535 22535 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

671/8 22624 7 9.67.01 5 87 87 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

686/1 72917 7 9.36.24 3 19518 19518 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

686/1 72917 7 9.36.44 4 3174 3174 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

686/1 72917 7 9.50.11 2 50218 50218 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

733/2 703 14 703 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

756/1 32728 7 9.36.24 3 32720 32720 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

756/6 14290 7 9.36.24 3 14289 14289 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

806/1 92891 7 9.36.24 3 5670 5670 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

806/1 92891 7 9.36.44 4 79790 79790 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

806/1 92891 7 9.39.59 5 1870 1870 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

806/1 92891 7 9.50.11 2 5553 5553 Šrámek Václav Bublava 45, 358Č01 Kraslice

809/1 23232 7 9.36.44 4 23229 23229 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

823/1 9583 7 9.36.44 4 7191 7191 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra
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843/1 28102 14 7807 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

843/3 237 14 236 Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360Č2

874/1 15953 7 9.39.59 5 237 237 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

874/1 15953 7 9.40.68 5 71 71 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

874/1 15953 7 9.67.01 5 9143 9143 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

874/2 43118 7 9.36.44 4 7835 7835 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

874/2 43118 7 9.39.59 5 7557 7557 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

874/2 43118 7 9.67.01 5 7425 7425 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

874/3 4010 14 4009 Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 3,

874/6 22209 7 9.36.44 4 6163 6163 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

874/6 22209 7 9.67.01 5 2992 2992 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

876/1 14523 7 9.36.44 4 5204 5204 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

876/1 14523 7 9.39.59 5 9316 9316 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

876/2 21210 7 9.39.59 5 5480 5480 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

876/2 21210 7 9.67.01 5 4145 4145 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

884/3 1031 7 9.67.01 5 1030 1030 1030 Fišerová Olga Palackého 1542/28, 358Č01 Kraslice

890/4 26199 7 9.36.44 4 1665 1665 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

890/4 26199 7 9.39.59 5 8905 8905 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

890/4 26199 7 9.50.11 2 12472 12472 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

890/4 26199 7 9.67.01 5 3152 3152 RVES BUBLAVA, s.r.o. Bublava 174, 358Č01 Kraslice

911/1 1207 14 1206 Toupal Jiří Bublava 744, 358Č01 Kraslice

911/4 40 14 68 Toupal Jiří Bublava 744, 358Č01 Kraslice

918/1 1822 7 9.36.44 4 14 14 14 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

918/1 1822 7 9.67.01 5 1791 1791 1791 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

929/1 923 7 9.40.68 5 679 679 679 Schimmer Hermann Bublava 757, 358Č01 Kraslice

929/1 923 7 9.67.01 5 246 246 246 Schimmer Hermann Bublava 757, 358Č01 Kraslice

934/1 4276 11 381 není zapsaná na listu vlastnictví

935 6172 11 897 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

937/1 2423 5 9.40.68 5 15 15 15 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

937/1 2423 5 9.40.68 5 15 15 15 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

937/1 2423 5 9.67.01 5 1019 1019 1019 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

940/1 7020 7 9.40.68 5 759 759 759 není zapsaná na listu vlastnictví

940/1 7020 7 9.67.01 5 2038 2038 2038 není zapsaná na listu vlastnictví

941/1 1499 7 9.67.01 5 255 255 255 Stariatová Dana Bublava 403, 358Č01 Kraslice

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura bonita t řída 
ochr.

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastník

 

INFORMACE O POZEMCÍCH ZAHRNUTÝCH DO VYHODNOCENÍ ODNĚTÍ ZPF A PUPFL 
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celkem ZPF z toho v zast.úz.

956/1 1689 7 9.40.68 5 1688 1688 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

963 1021 7 9.40.68 5 1019 1019 1019 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

964 34777 2 9.40.68 5 926 926 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

973/1 1301 7 9.40.68 5 31 31 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

973/1 1301 7 9.67.01 5 318 318 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

980 3461 14 1268 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

999/7 1561 7 9.36.24 3 1561 1561 Jůza Petr Ing. Šumenská 3226/3, Praha 4, Modřany, 143Č00 Pra

999/9 318 14 318 Obec Bublava Bublava 389, 358Č01 Kraslice

1077411 949980 115074

č.pozemku vým ěra dle KN 

v m 2

kultura bonita t řída 
ochr.

zábor m 2 odvodn ění   
m2

vlastník
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D. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEHO OD ŮVODNĚNÍ 

1. VYHODNOCENÍ NÁMITEK KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBL AVA 

Dne 2.3.2007 pořizovatel oznámil, že se dne 12.4.2007 od 15:00 hodin bude konat veřejné jednání ke 
Konceptu řešení Územního plánu Bublava s odborným výkladem. Současně oznámil, že po dobu 30 dnů (od 
19.3.2007 do 18.4.2007) bude Koncept řešení ÚP k veřejnému nahlédnutí. 

Obesílané veřejnou vyhláškou upozornil na lhůtu na podání námitek a připomínek do 27.4.2007. Dne 
12.4.2007 proběhlo veřejné projednání Konceptu řešení ÚP Bublava. Z veřejného projednání byl opatřen 
záznam. 

Všechny doručené námitky, připomínky byly vyhodnocena na společné schůzce pořizovatele, zpracovatele, 
zástupce obce a spolupracujícím zastupitelem dne 25.6.2007 a vyhodnocení bylo předáno obci Bublava dne 
11.9.2007 ke schválení. 

2. VYHODNOCENÍ NÁMITEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA  

 

Dne 11.7.2008 pod č.j. 92/08/SÚ/HAR 145 bylo pořizovatelem veřejnou vyhláškou oznámeno veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního pánu Bublava. V oznámení pořizovatel poučil, kdo 
je oprávněn podávat námitky, jakým způsobem je možno námitku podat a kdy nejpozději může být námitka 
uplatněna.  

V oznámení pořizovatel  také poučil, že návrh je k veřejnému nahlédnutí v termínu od 14.7.2008 do 
3.9.2008. 

Dne 4.9.2008 od 15:00 hodin proběhlo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního 
plánu Bublava v Restauraci U Švejka v Bublavě. Z veřejného projednání byl vyhotoven záznam. 

Všechny námitky, připomínky a stanoviska dotčených orgánů byly zaevidovány a dne 1.10.2008 proběhla 
společná schůzka pořizovatele, zástupce obce, spolupracujícího zastupitele a projektanta. Z jednání byl 
pořízen záznam, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení doručených námitek a připomínek k veřejnému 
jednání. 

Úřad územního plánování v následném období prověřil především námitky zástupce veřejnosti pana Mgr. 
Jaroslava Kratochvíla – např. ke klesání počtu obyvatel obce Bublava, zrušení ochranných pásem vodních 
zdrojů vzhledem k jejich špatné kvalitě, možnost napojení na městskou vodovodní síť sousedního města 
Klingenthal. Po prověření všech sporných bodů a doplnění odůvodnění vyhodnocení předal toto 
vyhodnocení dne 16.1.2009 projektantovi. Na základě této skutečnosti provedl projektant úpravu návrhu 
před vydáním (1). 



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  83               

Vyhodnocení námitek ke Konceptu územního plánu Bublava 

 

  plocha 
v graf. 
příloze 

osoba stru čný popis 
ano ne 

zdůvodn ění aplikace 

18 Hájek Miroslav 257/2 změnit na 
zastavitelný 

ano   změněno na 
území SR 

 řešit část k.ú. Zelené 
Hory 

 ne nelze řešit cizí k.ú. 1.podat návrh na 
změnu 
katastrálních 
hranic, 
2.doplněno do 
širších vztahů, 
zvláště textové 
části 

79 nesouhlas s 
komunikací mezi 
body 3-21 Dolní 
Bublava 

ano   podmínkou je 
rozšíření a 
rekonstrukce 
současné trasy 

83,84 nesouhlas se 
zaslepením v bodech 
5,6 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 

78 rozšíření komunikace 
(chodník) zasahuje 
pozemek p. Chvaliny 

ano   zřízení chodníku 
uvést uvedeno v 
textu 

85 nesouhlas s řešením 
v bodě 12 

ano   vymezen pouze 
dopravní prostor 
bez určení 
podrobnější 
řešení 

81 nesouhlas s 
benzinovou pumpou 

 ne Zřízení pumpy umožní 
obci Bublava získat 
významný finanční zdroj 
pro obecní rozpočet. 
Zastupitelstvo obce 
rozhodlo o umístění 
benzinové pumpy právě 
při hranici proto, aby 
minimalizovala negativní 
dopady na obec. Úprava 
vymezení trasy 
biokoridoru v územním 
plánu je metodicky 
přípustná. Orgán ŽP 
úpravu nepřipomínkoval.  
ÚR a SP stanoví pro 
stavby na těchto 
plochách podmínky 
ochrany ŽP v míře 
dostatečné pro ochranu 
zájmů ochrany přírody, 
vod apod. 

 

77 

Mgr. Kratochvíl 
Jaroslav             
zástupce 
veřejnosti 

nesouhlas s 
rekonstrukcí silnice 
III.třídy k hranici 

 ne i po zrušení hr.přechodů 
představuje silnice 
lokální propojení do 
Klingenthalu, provoz 
osobních aut je ve 
prospěch rozvoje obce 
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86 nesouhlas s novou 
výstupní komunikací 
mezi body 13 a 28 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 

 nesouhlas s 
rozšířením 
komunikace mezi 
body 28 a 29 

 ne územní plán nenavrhuje 
v tomto úseku rozšíření 
na soukromé pozemky 

 

71,53 nesouhlas s novou 
komunikací mezi 
body 18-30 

 ne komunikace je 
podmínkou pro novou 
výstavbu na okolních 
plochách, zároveň zajistí 
druhý zimní přístup do 
severní části obce 

 

72,82,85 nesouhlas se 
zaslepením tří 
komunikací 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 

56,68,73 nesouhlas s 
parkovišti pro 
autobusy (B3,4,5) 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu, bus je 
řešen jen u 
rest.Švejk 

76 křižovatku v bodě 19 
řešit technickými 
prostředky 

 ne jde o významný dopravní 
uzel, jen technické 
prostředky jsou 
nedostatečné pro 
bezpečnost provozu 

V návrhu je 
vymezena 
plocha, není 
stanoven tvar 
křižovatky 

 řešit odkanalizování 
části Aschberg a 
Herrn 

 ne Řešeno lokálně. 
Zasíťování povede k 
zesílení tlaku na 
zahušťování zástavby 
což není žádoucí 

 

 řešit zásobování 
vodou části Aschberg 
a Herrn 

 ne Řešeno lokálně. 
Zasíťování povede k 
zesílení tlaku na 
zahušťování zástavby 
což není žádoucí 

 

 řešit zásobování 
plynem části 
Aschberg a Herrn 

  Řešeno lokálně. 
Zasíťování povede k 
zesílení tlaku na 
zahušťování zástavby 
což není žádoucí 

 

 Zásobovat vodou z 
lokálních zdrojů 

 ne lokální zdroje vody jsou 
pro centralizované 
zásobování 
nedostačující vydatností 
nebo kvalitou 

 

 Navržené 
zásobování vodou 
nebylo odůvodněno 

ano   Koncepce 
zásobování je 
zdůvodněna 

 Území SM v cetru 
obce a jeho blízkosti 
umožňuje výstavbu 
mnohopodlažních 
staveb, bez zahrad, 
staveb sloužících 
výlučně k 
hospodářským 
účelům. To naruší 
charakter obce. 

 ne V územích 
OV,OK,SM,SV.2, SR, 
RH.3 jsou možná max.3 
podlaží (+ podkroví v 
sedlové střeše), min.% 
ozelenění je 50-70% 
plochy. Závazná část 
podrobně specifikuje 
funkční využití, výlučně 
hospodářské využití 
ploch je dostatečně 
regulováno. Polyfunkční 
využití je podmínkou 
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pružné funkce územního 
plánu, umožní reagovat 
na potřeby rozvoje obce 
jako centra cestovního 
ruchu. 

 Nesouhlasí s 
rozsahem 
navrhovaných území 
umožňujících 
výstavbu 
individuálních 
rekreačních objektů 
(BV,SM, SR) 

 ne Tato území vždy 
umožňují také výstavbu 
rodinných domů. Jejich 
vymezení odpovídá i 
současnému rozložení 
těchto funkcí. Vyloučení 
individuální rekreace by 
bylo proti cílům 
sledovaným územním 
plánem (rozvoj obce jako 
střediska cestovního 
ruchu a rekreace, str.7 
kap.1.3)                             

 

 Požadavek zvýšit 
kapacitu parkovišť na 
okraji obce 

ano   zvýšena 
kapacita 
parkovišť  

 Koncept opoměl 
jakékoliv sportovní a 
kulturní vyžití 

ano   ve vhodných 
lokalitách 
doplněny další 
plochy pro sport 
na plochách 
sídelní zeleně 

 Žádá zařazení 
nových sjezdových 
tratí v oblasti 
Aschberg 

ano  Bublava musí absorbovat 
nejdříve plánovaný 
rozvoj areálu Bleiberg - 
Tisovec (ubytovací 
kapacity, služby, doprava 
apod.). Rozvoj v obou 
lokalitách současně je 
ekonomicky nereálný. 
Využití tohoto území v 
budoucnu navrhovaná 
koncepce zastavění 
neznemožňuje. 

lyžařský areál je 
zakotven v 
rezervě 

80,7 Námitka vůči 
umístění území 
komerčního využití 
(OK) 

 ne zařazeno po 
konzultacích s 
představiteli obce 

 

 Nesprávné 
vyznačení hranice 
NRBK na Aschbergu 

 ne Jedná se 
pravděpodobně o hranici 
ochranné zóny NRBK 
stanovenou obecně na 2 
km. ÚP navrhuje její 
úpravu s ohledem na 
konkrétní podmínky v 
území, což metodika 
zpracování ÚSES 
předpokládá. Orgán ŽP 
nepřipomínkoval. 
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71 Nesouhlasí s 
vyústěním 
komunikace v bodě 
18 s ohledem na 
blízký mokřad atd. 

 ne Podrobný projekt 
komunikace a následné 
UR a SP stanoví 
podmínky ochrany ŽP v 
míře dostatečné pro 
ochranu námitkou 
uváděných zájmů 

 

88 Zlesák Jaroslav nesouhlasí s 
trasováním 
komunikace mezi 
body 30-18 : studna 
x chemická údržba 

ano  na místních 
komunikacích bude 
právě s ohledem na 
existenci studen 
chemická údržba 
vyloučena 

trasa 
komunikace byla 
pozměněna 

19 Janíčková 
Helena 

Žádá ppč 1375/9 celý 
SM 

ano   celý pozemek 
byl vymezen 
jako SM 

88 Nesouhlasí s 
umístěním přeložky 
VN 

ano   Přeložka je 
vedena po 
pozemku 1559/2 
a 1574/3 

 

Lágner Tomáš 

Na pozemku 1573/6 
je požádáno o 
stavební povolení na 
RD 

ano   Rozšířeno 
zastavitelné 
území BV, 
začleněn i 
navazující 
pozemek 1574/8 
a 1574/9 

87 Ing. Zitterbart 
Zdeněk 

Žádá o přeřazení 
parcely 1449/8 do 
území SM 

ano   změněno na SM 

1 Bohemian 
Travel 
Assistance 
s.r.o. (p.Holub), 

Narvhuje zařadit 
pozemky 1454/2, 
1475 a 1477/2 do RH 
příp. SV 

ano   změněno na 
RH.3 

90 3. pozemky 1559/2 a 
1574/3 změnit z 
rezervy na BV 

ano   změněno na BV 

55 6. pozemek 1300/3 
zařadit do SM 

ano, 
částečně 

 pozemek je ve svahu, 
přímé napojení pozemků 
je nevhodné, plocha je 
vymezena pro zeleň 

severní polovina 
přidána k SM 

58 

RVES Bublava 
s.r.o. 

12. Návrh posunutí 
komunikace mezi 
body 18-30 

ano   komunikace 
posunuta 
severně 

23 Žádá zařazení 
celého pozemku 
1573/7 do RI 

 ne Navrhované řešení má 
zabránit nevhodnému 
zahušťování zástavby. 

 

22 

Kroha Roman 

Žádá zařazení 
celého pozemku 
1744/14 do RI 

 ne Navrhované řešení má 
zabránit nevhodnému 
zahušťování zástavby. 

 

20 namž.Jiráskovi Žádá zařadit 
pozemek 193/2 do 
BV 

ano   Pozemek je 
zařazen do 
území SR 

9,10 Fridrich Adolf ppč.4/1 zařadit do 
SR nebo SV 

ano 
částečně 

 lokální biokoridor vymezena část 
pozemku pro SR 

30 Obec Bublava 4.rozšířit pru 
zástavby na 
pozemek 1375/2 

ano   zařazeno do 
rezervy 
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38 6. Z RP 75 sebrat 
polovinu na S.k 

ano   zmenšen rozsah 
BV ve prospěch 
S.k 

32 8. cca 600m2 z poz. 
193/8 vymezit pro 
technické zázemí 
SKI Bublava 

ano   vymezen jako 
RS.1 

28 10. pozemek 1126/2 
zařadit do RS.1 

ano    

29 ZS.5 na poz.1154/1 
změnit na parkoviště 
(DO.2) 

 ne úbytek ploch zeleně, 
parkování řešit v 
plochách sportu 

 

39 12. poz 1315 a část 
S.k přesunout na BV 

ano   změněno na BV 

 

14. prodloužení stoky 
k RP 6 

ano   návrh 
kanalizační 
stoka je 
prodloužen 

 

15.dořešit 
odkanalizování v 
oblasti Langer- 
Šrámek 

 ne Řešeno lokálně. 
Zasíťování povede k 
zesílení tlaku na 
zahušťování zástavby 
což není žádoucí 

 

 

16 dořešit 
odkanalizování RP73 
u kostela 

ano   navržené řešení 
bude prověřeno 
případně 
upraveno 

 

17. propojit vodovod 
Uhelné sklady a Říhu 

ano   navržené řešení 
bude prověřeno 
případně 
upraveno 

 

18. propojení VN do 
Stříbrné 

ano   V návrhu UP 
bude požadavek 
prověřen u 
správce sítě, v 
případě reálnosti 
zapracován 
návrh takového 
zokruhování 

 

19.zachovat stávající 
stav TR5 

ano   Přeložka bude 
vedena po 
pozemku 1559/2 
a 1574/3 

 
20.Přesun VN podél 
cesty …… 

ano   navržené řešení 
bude upraveno 

71,53 22. Zrušit křižovatku 
v bodě 18 a 
navazující 
komunikaci k bodu 
30 

 ne Komunikace je nezbytná 
pro novou výstavbu na 
RP39,40, dále zajišťuje 
druhý zimní příjezd do 
severní části obce 

 

85,72,82 23. místní 
komunikace 
nezaslepovat 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 

24,25,27 24. neřešit kolmý 
nájezd v bodech 
4,6,14 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 
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25. neřešit v UP 
jednosměrný provoz 
-  

ano   návrh dopravní 
koncepce je 
zjednodušen -
není určena 
jednosměrnost 
zimního provozu 

85 26. zrušit kruhový 
objezd v bodě č.12 

ano   vymezen 
dopravní prostor, 
není určeno 
podrobnější 
řešení 

86 27. zrušit komunikaci 
mezi body 13-28 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 

 

28. mezi body 12-32 
ponechat současný 
stav a "C-významná" 

ano   upraveno dle 
současného 
stavu 

85 29. přesunout 
parkoviště u kostela 
ke křižovatce 

 ne Strom, blízko křižovatky  

40 30. zachovat cestu 
mezi body 24-17 

ano   je upraveno 

 

31. dořešit dopravní 
dostupnost ploch nad 
Hánou (připomínka 
č.12) 

 ne bude řešit navazující 
územní studie 

 

33 32. prodloužit 
parkoviště u 
býv.lesní správy 

 ne biokoridor - nelze, 
rodinný dům - nevhodné 

 

 

33. upravit trasy pro 
běžky 

 ne  v textu jsou 
vymezeny 
plochy kudy lze 
běžkařské trasy 
vést, zároveň 
budou možné 
přiměřené 
terénní úpravy  
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Vyhodnocení námitek k Návrhu územního plánu Bublava. 

navrhovatel stru čný popis Stan. Nám. P řip. Vyhodnocení 

Obracíme se na Vás s prosbou před uzavřením územního plánu pro 
katastr Bublava o dodatečné přeřazení louky na stavební parcelu. 

Darina a Miroslav 
Hájkovi, Nikoly 
Tesly 5/1423, 
Praha 6 - Dejvice 
ze dne 1.9.2008 

Jedná se o pozemky v lokalitě dolní Bublava č.292/8 a č.291/1, které 
jsou v současné době vedeny jako louka a které byly při výměře 
doporučeny ke sloučení. Záměrem je stavba menšího rodinného domku 
zapadajícího svým charakterem a strukturou do rázovité zástavby 
chalup 

námitka - částečně ano  Pozemek 291/1 je součástí  biokoridoru, 
nelze zastavovat ani oplotit - zamítnuto . 
Pozemek 292/8 ostatní plocha - Námitka je 
akceptována . 

1) Parcela č.1573/7 o ploše 2972 m2 a parcela č.1744/14 ploše 2489 
m2 byly zařazeny do oblasti individuální rekreace s výstavbou jen 
jednoho rekreačního objektu s minimálním ozeleněním 80%. 

Žádám, aby byla formulace upravena takto : Uvedená plocha bude 
využita s 80% zachovalou zelení. Touto formulací se dodrží navrhované 
řešení nevhodnému zahušťování zástavby, tak jak je navrhováno, ale 
zároveň nestanoví kategoricky jen jeden objekt na celé ploše parcely. 

Kroha Roman, 
Podlesí 10, 
Svatava ze dne 
2.9.2008 (předáno 
při veřejném 
jednání dne 
4.9.2008) 

2) Nesouhlasím se stanoviskem k parcele č.1862/14 o ploše 5481 m2, 
která byla zařazena do zóny individuální rekreace, ale bez rekreačních 
staveb. Nově se navrhuje omezit celou plochu R1 a přeřadit ji k parcele 
jako vzrostlá zeleň. Zdůrazňuji, že parcela č.1862/14 je vedena jako 
ostatní plocha - neplodná půda, která je tvořena zbytky bývalých 
stavebních objektů, vybudovanou kamennou cestou (zídka) a 
náletovými dřevinami, kterou nelze zemědělsky využít jako parcelu 
č.1862/1. Žádám proto opětovně o nové posouzení a zařazení dané 
parcely a její přeřazení do zóny rekreace s výstavbou rekreačních 
individuálních objektů 

námitky - ne Koncepce zastavění této části obce 
navrhuje uvážený rozsah nové zástavby 
(zastavitelných ploch), objekty maximálně v 
jedné řadě podél komunikace a s 
ponecháním odstupů mezi objekty nebo 
jejich skupinami, se zachováním 
charakteristických výhledů na okolní 
krajinu. I ostatní vlastníci jsou obdobně 
omezeni ve výstavbě. Zamítnuto  

1. Námitky k bodu 2. Návrhu ÚP a grafické příloze č.2 – Hlavní výkres. Mgr. Jaroslav 
Kratochvíl - 
zástupce veřejnosti, 
Velké Kunratické 
1324/49, Praha 4 

a) Návrh územního plánu počítá opětovně i přes naše minulé námitky a 
připomínky s plošným uspořádáním území , ve kterém jsou popsány a 
zakresleny rozsáhlé plochy smíšené obytné – městské SM, poddruhy 
SM. 1, SM. 2 – území stávajícího městského využití a území smíšené 
využití městské k výstavbě městského charakteru případně k výstavbě 
smíšené. Jde o území obce o rozloze 36. 000 m2, jak vyplývá z čl. 
6.2.2. Odůvodnění Návrhu ÚP. Z čl. 6.6. Návrhu ÚP vyplývá, že v 
těchto územích SM by bylo možné v důsledku takto pojatého ÚP 
realizovat výstavby dle bodu 3) Návrhu, tedy ostatní stavby pro bydlení, 
které nejsou výstavbami s přípustným využitím, jak jsou formulovány 
pod body 1), 2), 4) 5) 6) a 7) Návrhu.  Konkrétně jde o možnost využít 
území SM k výstavbám vícepodlažních obytných budov s podkrovím v 
sedlové střeše, když budoucí stavby jsou omezeny výškou 10 m 

S ohledem k  námitkám 
uvedeným v tomto bodě 
žádáme všechna území SM z 
návrhu územního plánu zcela 
vyjmout a vypustit a 
eventuálně je nahradit  
využitím ploch bydlení – 
venkovské BV. částečně ano  

Námitka byla akceptována z části,  a to 
snížením výšky zastavění namítaných 
druhů ploch na 7 metrů ( to je dvě podlaží s 
konstrukční výškou cca 290 cm) + 1 podlaží 
v podkroví. Je nutno trvat na funkční 
skladbě namítaných druhů ploch. Jejich 
názvy odpovídají běžně používaným 
druhům. Je možno je změnit  tak, aby 
nesměřovaly k obecně chápané 
městskému zastavění a městské 
architektuře (vícepodlažní bytové domy), 
např. pouze smíšené území obytné - centra 
obce SC.1 a SC.2. 
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 + podkroví v sedlové střeše s minimálním procentem ozelenění 50 %. 
Oněch 10 metrů výšky však znamená ve stavební praxi při standardní 
výšce jednoho podlaží 2,60 m téměř čtyřpatrové objekty s tím, že výška 
krovu a sklon sedlových střech nejsou regulovány, takže by nebylo v 
rozporu s takto pojatým územním plánem umístit na čtyřpatrový  objekt 
střechu o výšce dalších dvou či tří využitelných podlaží. Autoři Návrhu 
ÚP dokonce v čl. 2.4 Návrhu ÚP připouštějí u společensky významných 
objektů vyšší výšku, než je stanoveno shora zmiňovaným regulativem 
ve vazbě na projednání pouze souhlasu obce, nebo pouze projednání 
územní studie, nebo schválení regulačního plánu. Příklady takových 
chybných užití území obce a stavebních řešení v důsledku podobně 
koncipovaných územních plánů vidíme v řadě obcí českých hor např. 
Pec pod Sněžkou, Harrachov, Bedřichov,  atd. Nelze také nepoukázat 
na stavbu rozestavěného Aqaparku na Bublavě s „dominantní věží“, 
která nám, a všem dalším spoluobčanům a návštěvníkům obce doslova 
cloní výhledy na obec ze všech okolních svahů a vrcholů. Regulativ 
50% zazelenění takto  

  

  plánovaných ploch pro využití SM je v rozporu se Zásadami 2., 3., 4. a 
5. rozvoje území obce, jak jsou pojaty do čl. 2. Návrhu ÚP, přičemž tyto 
Zásady by neměly platit pro budoucí dílčí změny ÚP, ale již pro tento 
projednávaný návrh ÚP. Obec Bublava musí mít zachován i pro 
budoucnost charakteristický ráz krušnohorské obce s rozptýlenou 
stávající venkovskou zástavbou vhodně nově doplňovanou, ale bez 
možnosti realizovat na území obce zástavby městského typu s liberálně 
pojatými regulativy, jak je uváděno shora. Dalším významným faktorem 
je doslova spojení přírody a sídel v obci. 
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b) Návrh územního plánu nereflektoval naši minulou námitku ohledně 
vymezení rozsáhlých ploch obce pro rekreaci individuální RI a opětovně 
koncipuje v Návrhu ÚP rozsáhlá teritoria pro užití k výstavbě 
individuálních rekreačních objektů. Rozsah a umístění ploch využití RI v 
návrhu UP namítáme z důvodu trvale udržitelného rozvoje obce, který 
ostatně zůstal autorem Návrhu ÚP a pořizovatele neodůvodněna 
nekomentován, bez vyjádření. Nesouhlasíme s autorem návrhu ÚP, 
který v Návrhu uvedl, že lze očekávat v obci trvalý úbytek obyvatelstva. 
Tento náš nesouhlas odůvodňujeme  počtem nově narozených dětí v 
obci a součastné výstavbě a plánované výstavbě nových sídel a s tím 
souvisejícím přílivem nových obyvatel, zejména mladých rodin s dětmi 
do obce. V souvislosti s touto námitkou poukazujeme na rozsáhlé 
problémy obcí, které se nacházejí v rekreačních zónách velkých 
městských aglomerací ( ve Stř. Čechách v blízkosti Prahy např. obce v 
Posázaví, nebo na Říčansku v oblasti Voděradských bučin, apod.), 
nebo v řadě „chalupářských obcí“ českých hor, kde jsou velmi početné 
objekty k individuální  

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme všechna území RI 
z Návrhu územního plánu 
zcela vyjmout a vypustit  a 
eventuálně je nahradit 
využitím ploch bydlení 
venkovské BV. 
ne 

Rozvoj obce je navržen polyfunkčně tak, 
aby uspokojil možné nároky všech, kteří 
chtějí v obci žít trvale nebo přechodně 
(nových ploch RI 1,4 ha, bydlení  9,5 ha). 
Vyloučení některé skupiny je nesprávné a 
diskriminační. Zamítnuto 
K nesouhlasnému komentáři trvalého 
úbytku obyvatel : Na základě zpracované 
statistiky obcí Bublava k říjnu letošního 
roku za posledních 5 let, je zřejmý úbytek 
obyvatelstva, kdy  počty odstěhovaných se 
téměř rovnají počtu přistěhovaných osob a 
počty nově narozených ani z jedné poloviny 
nedosahují počtu úmrtí v obci. Na základě 
této skutečnosti je předpokládán úbytek 
obyvatelstva.                                

rekreaci užívány majiteli k prakticky celoročnímu bydlení, ale obcím to 
přináší pouze obrovské problémy, ale žádná pozitiva. Tyto jsou 
poměrně rozsáhle prezentovány nejenom v odborných periodikách, ale 
i denním tisku, rozhlase a televizi. Obec Bublava potřebuje nové trvale 
žijící občany v obci v produktivním věku, s hospodářským potenciálem 
a proto nemůže mrhat svým územím k nepotřebným účelům využití, 
jako je individuální rekreace RI. 

  

  c) Návrh ÚP neadekvátně, tedy v malém rozsahu přihlédl a 
nedostatečně zapracovává naše minulé námitky užití území obce, pro 
plochy smíšené nezastavěného území – sportovní NS.s. Opětovně 
poukazujeme na skutečnost, že sport je a bude neoddělitelnou součástí 
životů obyvatel Bublavy a primárním zájmem návštěvníků této obce. 
Pohybová aktivita je nedílnou součástí moderního životního stylu. Sport 
je a bude bez nadsázky výraznou rozvojovou aktivitou obce v 
hospodářském slova smyslu. Autor návrhu územního plánu opomněl 
potenciál rozsáhlých území Kamenáče (Aschberku), Rakušanu,  Zelené 
Hory a území v dolní Bublavě od staré cesty na zadní část Olověného 
vrch (Bleiberku) směrem ke konečné vleku Stříbrná –Tisovec (Lišák), 
které jsou z velké části územím obce k zakreslení ploch smíšených 
nezastavěných území – sportovních NS.s. k využití pro lyžařské 
sjezdové trati a cvičné louky, běžecké lyžařské trati, biatlonové trati, 
cyklistické trati pro MTB, běh a Nordic Walking, apod. Z Odůvodnění 
Návrhu ÚP v čl. 6.7.2. vyplývá že pro rekreaci a sport vyčlenil autorský 
kolektiv návrhu ÚP plochu pouhých 29. 000 m2 

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme popsat a zakreslit do 
návrhu ÚP v lokalitách  
Kamenáče (Aschberku), 
Rakušanu,  Zelené Hory a 
území v dolní Bublavě od 
staré cesty na zadní část 
Olověného vrch (Bleiberku) 
směrem ke konečné vleku 
Stříbrná –Tisovec (Lišák), 
které jsou z velké části 
územím obce plochy 
nezastavěného území 
sportovní NS.s. pro lyžařské 
sjezdové trati a cvičné louky, 
běžecké lyžařské trati, 

Návrh UP vymezuje nové plochy pro sport 
v úměrném rozsahu (vybavení hotely, 
parkovišti, službami apod.) Ploch 
smíšených krajinných zón NS.s je nově 
navrženo cca 67 ha (požadavek na 
osminásobek je zjevně nereálný). Rozvoj 
sportu v lokalitě Kamenáč je řešen územní 
rezervou. Zamítnuto  
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území pro využití sport a to prakticky pouze do území západního a 
severovýchodního svahu Olověného vrchu (Bleiberku) a území 
stávajícího fotbalového hřiště a jeho nejbližšího okolí. Podle našeho 
názoru je nezbytně nutné využít přírodní potenciál shora zmiňovaných a 
navrhovaných tradičních sportovních lokalit a tak rozšířit a 
dekoncentrovat stávající i budoucí sportovní aktivity do dalších částí 
obce, aby nedošlo k přetížení obecní infrastruktury a životního prostředí 
na již plánovaných územích, ale sportovní aktivita se rozprostřela i do 
jiných částí katastru  obce, jak jsou navrhovány. 

biatlonové trati, cyklistických 
tratí pro MTB, běh a Nordic 
Walking, apod v rozsahu 
minimálně osminásobku 
původně navrhované výměry 
pro plochy nezastavěné 
území-sportovní NS.s. - ne 

d) Návrh ÚP naprosto nezohlednil naše minulé námitky k využití území 
v prostoru hraničního přechodu do SRN popsané v bodě 3. na str. 15 
Návrhu ÚP jako Z6 – areál služeb a Z7 areál motoristických služeb – u 
hranice. S využitím předmětného území pro areál služeb a motoristické 
služby (benzinová pumpa apod.) kategoricky nesouhlasíme z 
následujících důvodů. Oba areály jsou účelově zakresleny do území 
nadregionálního ÚSES – biokoridoru K1 Božidarské rašeliniště – 
Studenec (odkazujeme do čl. 5.3.1. Návrhu ÚP, výkresu a 
Odůvodnění), dále zasahují do regionálního biokoridoru 20 101 
Hraniční prameniště – Mlžný vrch (odkazujeme do čl.5.3.2. písm c) 
Návrhu ÚP, výkresu a Odůvodnění).  Dále namítáme, že v čl  5.4.1. u 
každého biocentra se neopírají položky biogeografický význam a 
funkčnost o Odůvodnění ÚP, což má nepochybně vliv na využití 
předmětných hraničních ploch k navrhovanému účelu. V daném teritoriu 
je chráněný potok, zdroje podzemní vody, žije zde řada vzácných 
živočichů a rostlin. Jakékoliv narušení obou zmíněných biokoridorů 
využitím území pro areál služeb a areál    

  

motoristických služeb znamená bezprostřední ohrožení životního 
prostředí, života obce a jejího rozvoje. Plánované užití předmětných 
ploch je v přímém rozporu s vládní Politikou územního rozvoje 2006, se 
Zásadami 1.- 7. čl. 2.1. Návrhu ÚP a body e), f), g), h),  čl. 1.1.2. 
Podkladů z Odůvodnění ÚP apod. ohrožení životního prostředí, života 
obce a jejího rozvoje. Plánované užití předmětných ploch je v přímém 
rozporu s vládní Politikou územního rozvoje 2006, se Zásadami 1.- 7. 
čl. 2.1. Návrhu ÚP a body e), f), g), h),  čl. 1.1.2. Podkladů z 
Odůvodnění ÚP apod.    
 

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme území Z6 – areál 
služeb a Z7 areál 
motoristických služeb – u 
hranice. S využitím 
předmětného území pro areál 
služeb a motoristické služby z 
Návrhu územního plánu zcela 
vyjmout a vypustit  a 
ponechat využití předmětných  
ploch nezastavěné - ne. 

Návrh územního plánu koordinuje zájmy 
ochrany přírody se záměry na rozvoj obce v 
namítaném území způsobem, se kterým 
příslušné dotčené orgány vyslovily v 
průběhu projednávání UP souhlas. 
Zamítnuto  
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2. Námitky k bodu 4. Návrhu ÚP - Dopravní infrastruktura 
a) První námitku k tomuto tématu vznášíme již k písm. e) čl 4.2.1. 
Zásady, neboť již nelze očekávat růst dopravního významu silnice 
III/2187 v úseku k hranici pro osobní přepravu. Uvedená komunikace 
byla vlastníkem generálně opravena a již několik měsíců slouží pro 
osobní přepravu mezi částí Aschberg saského města Klingenthal a naší 
obcí. Dosavadní zkušenosti nezakládají důvodnost autorem Návrhu ÚP 
avizovaného rozšíření a výhybny ani budování okružní křižovatky u 
státní hranice, neboť provoz na komunikaci je stabilně bezproblémový. 
K tomuto tématu platí analogicky námitky uvedené pod bodem 1. d) této 
listiny ohledně nadregionálního a regionálního koridoru v území vedení 
komunikace, resp. její části při hraničním přechodu a nutnosti životně 
důležité ochrany životního prostředí.  

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme zcela vyjmout písm. 
e) čl. 4.2.1. a čl. 4.2.2.3 a K1 
čl. 4.3. z Návrhu územního 
plánu - ano  . 

okružní křižovatka nebude v UP vyznačena 
- akceptováno  

 

b) Dále vznášíme námitky k čl. 4.2.2.4 návrhu ÚP v návaznosti na 
námitku proti využití ploch pod body Z25 a Z24 čl.3.6, neboť využitím 
předmětných území k realizací jakýchkoliv staveb je v rozporu s 
Politikou územního rozvoje 2006 a se zásadami 1.- 7. čl. 2.1. Návrhu 
ÚP. Autor Návrhu ÚP sám charakterizuje obec Bublava, jako horské 
sídlo s rozptýlenou zástavbou (odkazujeme do čl. 3.3 Odůvodnění) 
Intenzifikací předmětného území umožněním další budoucí zástavby a 
jeho dopravní obslužností jde přímo proti stávajícímu charakteru naší 
krušnohorské obce charakteristické právě rozptýleností sídel a jejich 
prolínání s loukami, remízy, mezemi a jinými prvky volné přírody. Není 
nám známo, že by se jiná krušnohorská obec vydala v oblasti územního 
plánování cestou příprav zastavěnosti volných ploch v obci mezi 
jednotlivými rozptýlenými sídly. Návrh ÚP považujeme v tomto směru 
za nesprávný.  

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme zcela vyjmout  čl. 
4.2.2.4. a body Z24 a Z25 
čl.3.6.  a bod K4 čl. 4.3. z 
Návrhu územního plánu - ne . 

Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon, v 
platném znění, ale i další právní předpisy, 
požadují hospodařit s nezastavěným 
územím. Návrh UP koordinuje požadavky 
na rozvoj zástavby na jedné straně a na 
ochranu území na straně druhé tak, že 
rozvoj obce z větší části směřuje na volné 
plochy uvnitř zastavěného území, kde 
dochází k zahuštění zástavby. Okrajové 
části si zachovávají v daleko větší míře svůj 
rozptýlený charakter.  Zamítnuto  
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3. Námitky k bodu 4.4. Technická infrastruktura                                          
a)  Námitky podáváme k písm. a), c), d) čl. 4.4.1. Návrhu ÚP s 
následujícími odůvodněními. S Odůvodněním v celém čl. 9.3.2. 
nesouhlasíme pro věcnou nesprávnost všech uvedených dat. S 
řešením Návrhu ÚP v navrhovaném pojetí diskriminovat velkou část 
obyvatelstva obce, vlastníky stávajících staveb v obci a opomenutím 
rozvojových oblastí obce, jak jsou pojaty v do Návrhu ÚP v tom smyslu, 
že se v dlouhodobém horizontu nepočítá s hromadným zásobováním 
vodou a centrálním odkanalizováním nesouhlasíme. Navrhované řešení 
zásobování vodou je pro nás, další obyvatele obce a podnikatele v 
místě jednoznačně nepřijatelné a ekonomicky naprosto nevýhodné. 
Žádáme, aby byla přepracována celá „filozofie“ vodního hospodářství a 
odkanalizování obce tak, že vodovodní řad a splašková kanalizace 
budou vedeny ke všem stávajícím stavbám v obci a všem rozvojovým 
územím, jak jsou pojaty do Návrhu ÚP s akcentem k námitkám 
vzneseným v této listině. Hlavní zdroje pitné vody (Stříbrný potok I. a 
úpravna vody Kraslice) v návaznosti na vytlačování  

Návrh koncepce technické infrastruktury v 
UP bere v úvahu hospodárnost. V částech 
s výrazně rozptýlenou zástavbou je 
individuální řešení hospodárnější. 
Zamítnuto .Již v konceptu územního plánu 
byly respektovány a zapracovány vydaná 
územní rozhodnutí a stavební povolení na 
stavbu přivaděče vody ze Stříbrné do 
Bublavy a vlastní stavbu vodovodních řadů 
Bublavy. 

vody čerpacími stanicemi do vodojemů v různých tlakových pásmech 
do obce Bublava odmítáme pro nákladnost vstupů, tedy vysoké 
pořizovací náklady této technologie dodávky vody na Bublavu a pro 
zcela zřejmě nadprůměrnou cenu služby pro finalisty, nás účastníky a 
další občany a podnikatele naší obce v důsledku dodávek vody z 
uvedených zdrojů a zmiňovanou technologií. Současná cena vodného v 
Kraslicích z vlastní úpravny ( plánovaný zdroj dodávek vody) činí 63,- 
Kč za 1m3 vody. Navrhujeme, aby obec jednala s městem Klingenthal o 
možnostech budování hromadného vodovodního řadu z území tohoto 
města v SRN s napojením v oblasti Kamenáč (Aschberg), který má 
vodovod i novou kanalizaci až na samotný vrchol Kamenáče 
(Aschberku), až prakticky do poslední budovy, kterou je mládežnická 
ubytovna (Jugendherberge). S ohledem k dostupnosti informací o 
kapacitních, technických a cenových možnostech budování 
hromadného vodovodního řadu v napojení na město Klingenthal v 
příhraniční oblasti např. u stávajícího hraničního přechodu a odběru 
vody a možnostem skutečně ekonomického řešení tímto napojením  

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme zcela vyjmout písm. 
a),c,)d) čl. 4.4.1.  z Návrhu 
územního plánu - ne . 

Vzhledem k tomu, že navrhované řešení 
zásobování obce Bublavava vodou bylo 
předloženo až při projednávání návrhu 
územního plánu bez takových údajů, aby 
bylo možno se tímto zabývat, pořizovatel 
doporučuje dokončit územní plán Bublavy 
tak, jak byl doposud projednán (jako 
koncept tak i návrh). Navrhované  řešení 
zástupcem veřejnosti panem Mgr. 
Jaroslavem Kratochvílem doporučuje 
pořizovatel prověřit v následném období a v 
případě výhodnosti tohoto návrhu provést 
změnu územního plánu. 
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 „našeho budoucího řadu na německý“ (jde o návrh v pravém slova 
smyslu EVROPSKÝ) a levnějším cenám vody pro finalisty, než jak je 
pojato v Návrhu ÚP, žádáme celé vodní hospodářství přepracovat. Dále 
navrhujeme a žádáme, aby byly přezkoumány všechny výsledky 
dostupných hydrogeologických průzkumů, které byly v Obci v 
posledních desetiletích prováděny a v závislosti na zjištěných a 
analyzovaných skutečnostech byl zadán nový hydrogeologický průzkum 
v již zkoumaných lokalitách, zejména Bublavské palouky, Kamenáč ( 
Aschberk) a s odkazem na čl. 9.3.1 Odůvodnění prameniště Kamenáč, 
Vrt a povrchový zdroj U Šrámka, Trubní studny- vrty B-2, B-3 a B-4, za 
účelem nalezení kapacitně dostatečných zdrojů pitné vody a jejich 
obnovení, či budování pro posílení vydatnosti shora zmiňovaného 
zdroje ze SRN a budoucí propojení na plánovaný řad. Průzkum by měl 
také jednoznačně stanovit kvalitu vody a technické a ekonomické 
normativy pro její eventuální úpravu ve vlastní úpravně. Kanalizační řad 
pro všechny stávající objekty a rozvojová území obce dle Návrhu ÚP s 
přihlédnutím k námitkám  

  

  v této listině navrhujeme řešit bez participace a spolupráce se 
sousedním Městem,neboť naše obec již má vlastní čistírnu odpadních 
vod a částečně má vybudovaný kanalizační řad, který je nutno 
dobudovat v rozsahu zmiňovaném shora. 

    

  b)  Námitku podáváme proti bodu písm. e) čl. 4.4.1. Návrhu ÚP. V čl. 
9.3.3. Odůvodnění není objektivizována žádná listina ohledně 
konzultace s Odborem vodního hospodářství MU Kraslice ani není 
odborný podklad znalce o nevhodnosti vody ze zdrojů chráněných 
doposud ochrannými pásmy. 

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme zcela vyjmout písm. 
e) čl. 4.4.1.  z Návrhu 
územního plánu - ne . 

Na základě vyhodnocení úpravy pitné vody 
pro Obec Bublava z různých zdrojů 
(provedeného firmou AES Eco-Aqua-Servis 
Praha ze srpna 2001 nevyhovuje voda z 
vrtů limitům daným vyhláškou a současně 
pořizovací a provozovací náklady téměř 
dvakrát převyšují náklady na úpravu vody z 
povrchového zdroje. Na základě těchto 
skutečností bylo rozhodnuto o zrušení OP. 
Zamítnuto  

  c) Další námitku podáváme proti bodu v písm. j) čl. 4.4.1. z důvodu 
námitky uvedené pod bodem 1. d) této listiny, která v tomto případě 
platí analogicky. 

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme zcela vyjmout písm. 
j) čl. 4.4.1.  z Návrhu 
územního plánu - ne  

viz vyhodnocení námitky pod bodem d). 
Zamítnuto  

 

d) K písm. c) bodu 4.4.3. Návrhu ÚOP podáváme námitku neboť 
současná koncepce pevné telekomunikace z ATÚ Kraslice přes traťový 
rozvaděč neumožňuje kvalitní trvalé vysokorychlostní internetové 
připojení a užití technologií WI-fi. Žádáme o další projednání této 
problematiky s provozovatelem pevné veřejné telekomunikační sítě a 
zajištění dodávek uvedených služeb. 

S ohledem k uvedeným 
námitkám v tomto bodě 
žádáme zcela vyjmout písm. 
c) čl. 4.4.3.  z Návrhu 
územního plánu - ne . 

Pevná síť umožňuje realizovat požadované 
služby. V území existuje i radiová síť, která 
po technologickém dovybavení může 
zajistit alternativní řešení těchto služeb. 
Zamítnuto . 
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 4/  Další návrhy související s uplatněnými námitkami 
                                                                S ohledem ke shora uvedeným námitkám žádáme dále zcela vyjmout 

následující z Návrhu ÚP:  celý čl 2.4.body Z6, Z7, Z15, Z24, Z25, Z27, 
Z48 čl 3.6. a k nim odpovídající všechny položky P čl. 3.5., 4.1 písm. a), 
body K1, K4   čl. 4.3., čl 5.3.3.,bod 3) čl.6.6., bod 4) čl.6.20 a bod 4) 
Přípustné využití v čl. 6.20., bod d8 čl.7.7.1., body v1-v24 čl.7.1.2., body 
Z6, Z7, Z15, Z24, Z25, Z27 čl.8.2 a body K1 a K4 čl. 8.3.   

  S ohledem na odmítnutí výše uvedených 
námitek je nutno odmítnout i tyto námitky - 
zamítnuto . 

 5/ Námitky k Odůvodnění Návrhu ÚP s ohledem ke shora 
formulovaným námitkám. 

  Z Odůvodnění Návrhu ÚP dále nevyplývá, že by pořizovatel zpracoval v 
rámci vyhodnocení dokumentace ÚP Soulad s požadavky zvláštních 
předpisů dle čl. 2.3. a Soulad s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj 
území dle čl. 2.5. Odůvodnění. Kategoricky namítáme absenci 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle čl. 2.6.Odůvodnění. 

  Zadání územního plánu neobsahovalo 
požadavek  na zpracování vyhodnocení 
vlivů na ŽP, bylo schváleno orgánem 
ochrany ŽP, který hájí veřejný zájem - 
nebylo proto zpracováno - zamítnuto . 

Mgr. Josef 
Paroulek, 
K.H.Borovského 
1561, Sokolov ze 
dne 26.9.2008 

Jako vlastník pozemku č.669/2 a 668/7 dávám námitku k územním 
plánu obce Bublava, konkrétně ke specifikaci p.p.č.669/2 - sídelní zeleň 
na veřejných prostranstvích a částečně dopravní infrastruktura. Na této 
pozemkové parcele mám již zpracovanou projektovou dokumentaci na 
plánovanou vrtanou studnu a na této pozemkové parcele mám záměr 
vystavět rodinný dům. Na  p.p.č.668/7 mám záměr vybudovat zahradu k 
nemovitosti, kterou chci stavět na p.p.č.669/2. Žádám o upravení obou 
těchto pozem. parcel tak, že na p.p.č.668/7 bude zakreslená sídelní 
zeleň soukromá a 669/2 bude zakreslená jako smíšené bydlení 
rekreační. 

námitka - ano  navrhovaná směna je možná, bude 
zrušena navrhovaná plocha silniční 
dopravy (odstavná plocha ) akceptováno  
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E. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A JEHO ODŮVODNĚNÍ 

1. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 

Dne 2.3.2007 pořizovatel oznámil, že se dne 12.4.2007 od 15:00 hodin bude konat veřejné jednání ke 
Konceptu řešení Územního plánu Bublava s odborným výkladem. Současně oznámil, že po dobu 30 dnů (od 
19.3.2007 do 18.4.2007) bude Koncept řešení ÚP k veřejnému nahlédnutí. 

Obesílané veřejnou vyhláškou upozornil na lhůtu na podání námitek a připomínek do 27.4.2007. Dne 
12.4.2007 proběhlo veřejné projednání Konceptu řešení ÚP Bublava. Z veřejného projednání byl opatřen 
záznam. 

Všechny doručené námitky, připomínky byly vyhodnocena na společné schůzce pořizovatele, zpracovatele, 
zástupce obce a spolupracujícím zastupitelem dne 25.6.2007 a vyhodnocení bylo předáno obci Bublava dne 
11.9.2007 ke schválení. 

2. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 

 

Dne 11.7.2008 pod č.j. 92/08/SÚ/HAR 145 bylo pořizovatelem veřejnou vyhláškou oznámeno veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního pánu Bublava. V oznámení pořizovatel poučil, kdo 
je oprávněn podávat námitky, jakým způsobem je možno námitku podat a kdy nejpozději může být námitka 
uplatněna.  

V oznámení pořizovatel  také poučil, že návrh je k veřejnému nahlédnutí v termínu od 14.7.2008 do 
3.9.2008. 

Dne 4.9.2008 od 15:00 hodin proběhlo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního 
plánu Bublava v Restauraci U Švejka v Bublavě. Z veřejného projednání byl vyhotoven záznam. 

Všechny námitky, připomínky a stanoviska dotčených orgánů byly zaevidovány a dne 1.10.2008 proběhla 
společná schůzka pořizovatele, zástupce obce, spolupracujícího zastupitele a projektanta. Z jednání byl 
pořízen záznam, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení doručených námitek a připomínek k veřejnému 
jednání. 

Úřad územního plánování v následném období prověřil především námitky zástupce veřejnosti pana Mgr. 
Jaroslava Kratochvíla – např. ke klesání počtu obyvatel obce Bublava, zrušení ochranných pásem vodních 
zdrojů vzhledem k jejich špatné kvalitě, možnost napojení na městskou vodovodní síť sousedního města 
Klingenthal. Po prověření všech sporných bodů a doplnění odůvodnění vyhodnocení předal toto 
vyhodnocení dne 16.1.2009 projektantovi. Na základě této skutečnosti provedl projektant úpravu návrhu 
před vydáním (1). 
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Vyhodnocení připomínek ke Konceptu územního plánu Bublava 

  plocha v 
graf. 

příloze 

osoba stru čný popis 
ano ne 

zdůvodn ění aplikace 

45 Ponerová 
Gertruda 

Část pozemku 1375/1 
vymezit jako BV 

ano 
částečně 

  Severní část je 
vymezena jako SM, 
zbytek zařazen do 
rezervy pro SM 

50 2. Žádá na části 
pozemků 1101/2, 1088/2 
a 1106/3 rozšíření území 
SR 

ano 
částečně 

 Rozsah ploch RI je 
záměrně omezen. 
Nebude rozšiřován 
do hloubky pozemků 
nebo na plochy 
souvislé zeleně  

část bezprostředně 
navazující na 
komunikaci (1088/2) 
zařazena do RI 

57 7. část pozemku1005/1 
zařadit do SM 

 ne dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF, nelze 
gravitačně 
odkanalizovat 

zařazeno do rezervy 

51 8. část pozemku 671/1 
zařadit do BV 

 ne dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF 

zařazeno do rezervy 

52 11. část pozemku 671/1 
zařadit do SR 

 ne dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF, počátek 
nevhodného trendu 
zastavování v 
hloubce pozemku 

 

59  1. pozemek 1010/5 
zařadit do SM  

ano 
částečně 

 dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF, zúžení pásu 
zeleně 

část bezprostředně 
navazující na 
komunikaci zařazena 
do SR 

60 

RVES 
Bublava 
s.r.o. 

9. pozemek 914/2 
zařadit do SM 

 ne funkční lokální 
biocentrum 

 

56 

 

4. část pozemku 1574/3 
změnit na SM 

ano   zařazeno do rezervy 
pro BV 

49 
 

5. část pozemku 1286 
změnit na SM 

ano   zařazeno do rezervy 
pro SM 

47,48 

 

10. rozšíření RH na 
pozemky 347/7, 633/1, 
611 a 641/3 

 ne jde o specifické 
zařízení dětského 
letního tábora, 
propojení zástavby 
na Dolní Bublavu je 
nevhodné, zásah do 
biocentra 

 

21 Kroha 
Roman 

Žádá zařazení pozemku 
1862/14 do RI 

 ne Lokální biocentrum, 
vzrostlá zeleň, 
rozsah ploch RI je 
záměrně omezen. 
Nebude rozšiřován 
do hloubky pozemků 
nebo na plochy 
souvislé zeleně  

 

 Štěpánek 
Otakar 

žádá odkanalizování 
restaurace Bleiberg 

ano   je řešeno tlakovou 
kanalizací 

67 Topstick 
nemovitosti 
s.r.o. 

ppč.1573/1 zařadit do RI ano 
částečně 

 zástavba celého 
pozemku je 
nepřijatelná - přílišné 
zahuštění zástavby, 
překrytí výhledů do 
krajiny 

plocha RI je 
vymezena pouze v 
rozsahu 500m2 
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26,27 1.Přesunout RP 99 
severně - migrace zvěře 

ano   je přesunuto 

48 2. RP 133 posunout pod 
polní cestu 

 ne jde o specifické 
zařízení dětského 
letního tábora, 
poloha dle konceptu 
je optimální 

 

52 3. na části pozem. 
671/1změnit na S.u 

 ne dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF, počátek 
nevhodného trendu 
zastavování v 
hloubce pozemku 

část zařazena do 
rezervy 

60 5. prodloužit RP 109 o 
dva RD 

 ne funkční lokální 
biocentrum 

 

45 7. Na severní části 
pozem.1375/1 vymezit 
pás cca 40 m 

   Severní část je 
vymezena jako SM, 
zbytek zařazen do 
rezervy pro SM 

22 9. poz.1573/7 celý 
zařadit do RI (usnesení 
ZO) 

 ne Navrhované řešení 
má zabránit 
nevhodnému 
zahušťování 
zástavby. 

 

 

11. UP by měl řešit 
návrh změny 
katastrálního území 

ano   1.návrh na změnu 
katastrálních hranic 

90 13. na pozem. 1559/2 
vymezit 2 parcely pro RI 

 ne vlastník žádá BV změněno na BV 

 

21. upravit vymezení 
USES ve výkrese širších 
vztahů 

ano   je upraveno 

 

Obec 
Bublava 

34. V textové části 
………….. Lyžařská 
magistrála 

ano   Prověřit zařazení 
lyžařské magistrály do 
dokumentace kraje, 
případně doporučit  

2 250/1 změnit na SR ano   zařazeno do rezervy 
7 251/1 změnit na SR  ne zeleň a svah  
31 RP113 posunout 

východně 
 ne jde o specifické 

zařízení dětského 
letního tábora, 
poloha dle konceptu 
je optimální 

 

6 RP119 prodloužit 
(včetně 914/2 

 ne funkční lokální 
biocentrum 

 

57 RP31 prodloužit 
západně 

 ne dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF, nelze 
gravitačně 
odkanalizovat 

zařazeno do rezervy 

59 RP13 prodloužit 
severním směrem 

 ne dostatek rozvojových 
ploch, další zábor 
ZPF, zúžení pásu 
zeleně 

zařazeno do rezervy 

33 

Danko 
Roman 

RP55 posunout 
komunikaci  

 ne je zde ČS 
kanalizace, nutný 
odstup od RD 
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1 pozemky proti penzionu 
Bublava změnit na SM 
(SR) 

 ne požadavek vlastníka 
na výstavbu 

změněno na RH.3 

49,8 RP39 rozšířit severním 
směrem 

ano   zařazeno do rezervy 
na SR 

56 RP37 rozšířit severním 
směrem 

ano   zařazeno do rezervy 
na BV 

4 lesní školku změnit na 
sportoviště 

ano   zařazeno do rezervy 
na RS.1 

5 zařadit lokalitu u státní 
hranice do SM (S.u) 

 ne poloha v regionálním 
biokoridoru 

 

 navrhuje doplnit 
sportovně rekreační 
lokalitu "Kamenáče" 
(sjezdové tratě, lanovky, 
nová hotel na Třech 
skalkách, propojení s 
areálem Bleiberg - 
Tisovec) 

ano  území je blokováno 
lokálním biocentrem 
(KPÚ), Bublava musí 
absorbovat nejdříve 
plánovaný rozvoj 
areálu Bleiberg - 
Tisovec (ubytovací 
kapacity, služby, 
doprava apod.). 
Rozvoj v obou 
lokalitách současně 
je ekonomicky 
nereálný. Využití 
tohoto území v 
budoucnu 
navrhovaná 
koncepce zastavění 
neznemožňuje. 

lyžařský areál je 
zakotven v rezervě 

11,15,17 navrhuje uzavřené 
koupaliště se službami a 
dalšími rekreačními 
aktivitami  

 ne Efektivně provozovat 
navrhované 
venkovní zařízení 
neumožní klimatické 
podmínky a 
potencionální zdroje 
vody (hygienický 
průtok v letním 
období) 

 

 Odstranit slepé ulice ano   Odstraněny slepé 
ulice 

 navrhnout jednu nebo 
dvě hlavní stoupací 
komunikace v mírném 
terénu v patřičné šířce a 
s dobrou udržovatelností 

 ne stejně ambiciózní, 
přitom relativně 
úsporná řešení 
konceptu (napojení v 
bodech 13-28, 18-
30) jsou předmětem 
razantních námitek 
vlastníků pozemků 

 

41,42,44 parkoviště podél kom.na 
Bleiberg jsou jen 
nezpevněná 

ano   S ohledem na 
stanovisko ochrany 
ZPF jsou parkoviště 
upravena na 
zpevněná 

12,13,14 návrh dalších parkovišť  ne Rozvoj sjezdového 
lyžování na 
Aschbergu bude 
odsunuto do výhledu 

 

43 

Ing.Fridrich 
Zdeněk 

využití sezónního 
parkoviště pro sport 

ano   rozsáhlé parkoviště u 
fotbalového hřiště 
bude sezónně 
využíváno pro 
sportování  
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 koncept nezahrnuje celé 
správní území (část k.ú. 
Zelená Hora) 

 ne nelze řešit cizí k.ú.  

 Rozpor 4.odstavce 
kap.1.3 a návrhu 
zastavění při hraničním 
přechodu 

ano   Text je upraven - "US 
z roku 1994 vymezuje 
plochy pro zastavění 
souvisle  podél silnice 
k hr.přechodu ….." 

 Nesoulad v kapitole 2.2 
Význam a funkce obce v 
systému osídlení - 
poslední tři odstavce 

ano   Text je upraven - 
Centrum obce bude 
dále rozvíjeno jako 
souvisle urbanizovaný 
prostor, okrajové části 
budou jen doplňovány 
tak, aby byl zachován 
jejich horský 
rozvolněný charakter 
(střídání zastavěných 
a nezastavitelných 
ploch). 

 umístění zastavitelných 
území u hr.přechodu je v 
rozporu limity - ochranná 
zóna NRBK, EVL 
Krušnohorské plató 

 ne V ochranné zóně 
NRBC není nová 
výstavba vyloučena. 
Orgán ŽP toto řešení 
nepřipomínkoval.                                                                  
EVL je vzdáleno 1,5 
km. 

 

 Chyba v textu na str.9 
kap.2.1 

ano   je opraveno 

 Text na str.14 kap.6.2 - 
Všechny prvky …… 

ano   Text je upraven - 
"Většina prvků je 
přebírána bez úprav, 
….." 

 Doplnit text str.14 
kap.5.1 - VKP "údolní 
niva" 

ano   Text je upraven - 
…prvky "ex lege" jsou 
všechny lesy, vodní 
toky, rybníky a údolní 
nivy." 

 Rozpor textů na str.20 
kap.7.9 a str. 21 
kap.8.3.1 

ano   Text na str.21 je 
upraven - bude 
vypuštěno hodnocení 
takto - "To vedlo k 
rozvoji náletové 
zeleně ……" 

 Nesoulad mezi čísly v 
textu a v tabulce str.27 
kap. 10.2.2 

ano   je opraveno 

 Chyba v textu na str.25 
kap.9.2.1.2 - uvedeny 
hodnoty pro Františkovy 
Lázně 

ano   je opraveno 

 Nesoulad mezi čísly v 
textu a v tabulce str.28 
kap. 10.2.2 

ano   je opraveno 

 

Havel 
Bohumil 

Doporučení vypustit větu 
na str.29 kap.10.5.1 

ano   Text na str.29 je 
upraven -  vypuštěno 
hodnocení : "Jeho 
dokončení je z 
důvodů …….." 
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 Areál nedokončeného 
Aquaparku vyhradit pro 
dostavbu Víceúčelového 
komplexu s ubytovacím 
zařízením 

 ne Nelze zužovat 
možné budoucí 
funkční využití 

 

 Do textu na str.41 
"doporučené úpravy 
doplnit : bod 12 - 13 
nový chodník  

ano   Doplněno 

 Řešit "významná 
rozvojová území" 
územní studií 

ano   zapracováno 

 Navrhnout zokruhování 
VN se Stříbrnou 

ano   V návrhu UP bude 
požadavek prověřen u 
správce sítě, v 
případě reálnosti 
zapracován návrh 
takového zokruhování 

 Není jasné k čemu se 
vztahuje bilance potřeb 
el.energie 

ano   Text je upraven tak, 
aby bylo jasné, že se 
jedná o nárůst. 

 Spojit parkoviště RP 46 
se stávajícím 
parkovištěm před penz. 
Bublava 

 ne Vlastník požaduje 
doplnění 
zastavitelného 
území SM nebo SR 

 

 Kanalizaci provozuje 
VAK K.Vary, Odvoz 
odpadu zajišťuje TS 
Chodov 

ano   V návrhu je 
zapracováno 

 V závazné části 
definovat šikmou střechu 

ano   je upraveno na 
sedlovou nebo 
mansardovou střechu 

 Doplnit závaznou část o 
nepřípustné využití 

 ne Navržená 
specifikace vychází 
z obecného 
standardu 

v návrhu bylo 
prověřeno  

64 1.Navrhují využití 
ppč.1363/1 a 1420 pro 
parkování návštěvníků 
lyž.areálu 

 ne pozemek 1420 
navržen na základě 
požadavku Obce, 
nutný souhlas obec 

využití pro OV bude 
obecné, není 
zařazeno do veřejně 
prospěšných staveb 

63,39,61 2. zastavět 
ppč.1315,1317/2,1317/3, 
1316/3,1316/7,1316/1 a 
2229/2 jako SM, SR 
nebo OV 

 ne Pozemky Obce, 
Obec chce na části 
BV 

V rozsahu dle 
požadavku obce 
změněno na BV 

 3. Upravit polohu 
lyž.vleku na pozemcích 
150/1,153/1 

ano   je upraveno dle 
požadavku 

20,65 

Lhota, 
Vacovský 

4. ppč.193/5 a 193/8 
zahrnout do území SR 

 ne Nesouhlas obce  



Územní plán Bublava – odůvodnění          (1) úprava před vydáním  02/2009                                                       Opatření obecné povahy   

 
Textová část                                     str.  103               

33 5. odklonit navrhovanou 
komunikaci podél lyž. 
Areálu 

 ne je zde ČS 
kanalizace, nutný 
odstup od RD, 
komunikace 
výrazněji neomezí 
provoz lyžařů 

 

1 6. pruh parkoviště na 
poz.1477/2, 1475 a 
1454/2 

 ne vlastník žádá využití 
pro hromadnou 
rekreaci 

 

 Soukup 
Karel, 
Košutová 
Eva 

navrhuje nové napojení 
hr.přechodu od statku 

 ne příliš nákladné = 
nereálné 

 

 V území RI nepřipouštět 
rekreační zahrádky 
(článek 22) 

ano   zapracováno.  

 V závazné části vypustit 
odstavec 12 článku 31 - 
řeší přímo stavební 
zákon 

ano   zapracováno.  

 zmenšit procento 
ozelenění území RH.2 a 
RI na 80  % 

ano   zapracováno.  

 V území RI připouštět 
rekreační objekty o 
zastavěné ploše min. 50 
m2 

ano   zapracováno.  

 

Pořizovatel                           

Doplnit přístupovou 
komunikaci k pozemku 
č.1590/2 

ano   doplněno 
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Vyhodnocení připomínek k Návrhu územního plánu Bublava 

 

navrhovatel stru čný popis Stan. Nám. 
Přip. 

Vyhodnocení 

Ing. Otto Klímek, Školní 
628, Sokolov ze dne 
18.8.2008 

Jako vlastník pozemku p.č.227/1 podávám tímto námitku k územnímu 
plánu obce Bublava, konkrétně ke specifikaci části pozemku 227/1 
jako pastvina. 
Zdůvodnění : 
1. Využití cca 2900 m2 pro účely pastviny není prakticky reálné 
2. Na pozemku mám v úmyslu postavit RD popřípadě 1-2 rekreační 
objekty. 
3. Na pozemku je již k dispozici kanalizace, plyn, elektřina. Voda je k 
dispozici z již realizované studny na pozemku 227/6, který vlastním. 
4. Případný pohyb zvěře přes údolí se děje dle praktického 
pozorování v prostoru studánky u pozemku 227/4. Rozhodně tedy ne 
přes násep u poz. č.261. Navíc stávající rekreační objekty u silnice 
nejsou oplocené, pohyb je zde možný i tak. 
Žádám tedy o začlenění zbytku pozemku 227/1, v krajním případě 
jeho podstatné části pro účely bydlení, popřípadě rekreace, tak abych 
mohl realizovat zamýšlený investiční záměr. 

připomínka - 
ne 

Námitkou nelze požadovat rozšíření zastavitelné 
plochy, jedná se proto o připomínku. Vyhovění 
připomínce by bylo v rozporu s koncepcí zastavění 
této části obce, která má bránit souvislému 
oboustrannému obestavění stávajících komunikací. 
Další zábor ZPF. podstatná změna. Zamítnuto 

Ministerstvo zemědělství - 
Pozemkový úřad Sokolov 
ze dne 22.7.2008 pod č.j. 
PÚ/459//2008-3220 

nadále platí naše vyjádření ze dne 27.3.2008 č.j. PÚ/143/2008-3220. 
Dále požadujeme, aby v  "Odůvodnění návrhu ÚP Bublava" bodu 
1.1.2. Podklady byly uvedeny taktéž " Komplexní pozemkové úpravy v 
k.ú. Bublava" schválené v roce 2001 

připomínka - 
ano  

je doplněn bod 1.1.2. (Další podklady pro zpracování 
o odstavec d) 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství ze 
dne 28.8.2008 pod č.j. 
3100/ZZ/08 

Ochrana přírody a krajiny - příslušný je MěÚ Kraslice.Posuzování vlivů 
na životní prostředí - návrh byl předložen v době, kdy neplatilo 
ustanovení zákona o posuzování vlivů na ŽPZákon č.59/2006., o 
prevenci závažných havárií - bez připomínekOchrana PUPFL a 
stát.správa les.hospodářství - příslušný je MěÚ KrasliceOchrana 
zemědělského půdního fondu - souhlasí s úpravou návrhu územního 
plánu Bublava za předpokladu splnění této podmínky :1. V 
Odůvodnění územního plánu bod 14.4. Odnětí zemědělského půdního 
fondu včetně tabulkové části a grafické části bude na místo názvu 
"současně zastavěné území obce" užit název "zastavěné 
území".Geologie a hornictví - informativní sděleníOdpadové 
hospodářství - příslušný je MěÚ KrasliceVodní hospodářství - 
příslušný je MěÚ Kraslice. 

připomínka - 
ano  

Je opraveno  dle požadavku orgánu ochrany ZPF - 
"zastavěné území" 
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Férová Eva,  Bublava E 95 
(předáno při veřejném 
jednání dne 4.9.2008) 

Žádám o snížení zástavby v centru obce na dvě nadzemní podlaží 
místo tří nadzemních podlaží k pozednici střechy a jedno podlaží v 
podkroví. 

připomínka - 
ano  

Akceptování připomínky, snížení výšky z 10 na 7 
metrů zachová současnou úroveň zastavění. Návrh 
UP sledoval možnost výstavby větších zařízení 
(hotely, penziony). 

1. Již v současnosti jsou problémy s nedostatkem pitné i užitkové 
vody v předmětném území. V případě dalšího zvyšování potřeby vody 
by mohlo dojít k takovému přetěžování zdrojů vody, které by mělo vliv 
jednak na zvětšování poruch v dodávce vody pro spotřebitele, jednak 
na režim povrchových a podzemních vod, čímž by kromě vodních 
poměrů mohly být poškozovány i další složky životního prostředí. 
Takový postup by byl v rozporu s částí 1.1. Závazné části Plánu 
hlavních povodí České republiky (dále jen PHP). Z těchto důvodů je 
třeba, aby byl návrh územního plánu doplněn o koncepci zásobování 
území obce dostatečně kvalitní vodou, a to i s ohledem na plánovaný 
rozvoj obce. Koncepčně musí být vyřešeny zdroje vody včetně jejich 
vydatnosti (u povrchových vod vazba na vodnatost vodních toků s 
uvažováním stávajících požadavků na povrchovou vodu - stávající 
povolení a zachování ekologické funkce vodního toku, u podzemních 
vod vydatnost zvodní opět se zohledněním již využívaných zdrojů) a 
přivedení vody od zdrojů k místům spotřeby vody. Bez doplnění 
takového koncepčního řešení nemůžeme s ohledem na stávající 
vodní poměry v území souhlasit s využitím ploch pro výstavbu 
navrhovaných obytných a rekreačních objektů. 

Stanovisko 
podáno 
opožděně.      
Návrh UP 
požadovanou 
koncepci 
obsahuje.  

Povodí Ohře,a.s. Chomutov 
ze dne 25.8.2008 pod č.j. 
003201-19972/2008 

2. Dle § 11 odst. 1 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů musí 
být vodovody navrženy a provedeny tak, aby bylo zabezpečeno 
dostatečné množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou 
potřebu ve vymezeném území a aby byla zabezpečena nepřetržitá 
dodávka pitné vody pro odběratele.  

Stanovisko 
cituje právní 
normy, 
neformuluje 
konkrétní 
požadavky 

  

3. Likvidace odpadních vod (u veškerých investičních staveb) bude 
řešena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s články 1.1.1., 1.1.2., 1.1.6. závazné části PHP tak, aby 
nedošlo ke zhoršení stavu vodních útvarů a bylo zajištěno snížení 
znečištění vodních útvarů nutrienty.  

 

4. V souladu s články 3.1.1. a 3.1.3. závazné části PHP bude veškerá 
nově navrhovaná kanalizace řešena jako oddílná, popřípadě 
splašková, objekty budou napojovány na veřejnou kanalizaci a 
likvidace odpadních vod bude řešena centrálně. 
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5. Konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod z jednotlivých 
objektů budou vyžádány formou vyjádření z hlediska PHP u našeho 
odboru VHP. Pokud bude v konkrétní lokalitě v územním plánu 
navržena likvidace odpadních vod jejich svedením do veřejné 
kanalizace, nebudeme souhlasit s provizorním řešením likvidace 
odpadních vod (např. v žumpách) před vybudováním veřejné 
kanalizace zakončené ČOV. 
6. V souladu s článkem 1.1.7. písm. a) závazné části PHP bude 
zajištěna ochrana vodních poměrů v krajině a zajištěno zlepšování 
retenční schopnosti krajiny a v souladu s článkem 2.2. závazné části 
PHP bude v generelech odvodnění urbanizovaných území 
uplatňována koncepce nakládání s dešťovými vodami, umožňující 
jejich zadržování, vsakování i přímé využívání (opatření ke snížení a 
zpomalení dešťového odtoku). Vzhledem k tomu, že se již v 
současnosti v suchých obdobích projevuje nedostatek vody v území, 
doporučujeme zabývat se problematikou retence dešťových vod i pro 
jednotlivé stávající i nové objekty (retence vody v půdním profilu či 
využití dešťových vod přímo v objektech).  
7. ÚP bude zpracován v souladu se závaznou částí PHP, která byla 
schválena Nařízením vlády České republiky č.262/2007 Sb., odstavec 
2.1.3. Prevence před povodněmi, písm. f), dle kterého je nutné 
omezovat aktivity v záplavových územích (ZÚ) zhoršující odtokové 
poměry a zvyšující povodňová rizika. 

 

8. S přihlédnutím k vodnímu zákonu bude podél vodního toku 
Bublavský potok zachován volný manipulační pruh min. 8 m od 
břehových čar pro potřeby Povodí Ohře, s.p.  
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F. ROZSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ 
 

 

Textová část odůvodnění Územního plánu Bublava obsahuje 108 stran textu. 

 

 

Grafická část odůvodnění Územního plánu Bublava obsahuje 10 výkresů : 

 

o1A.  Koordinační výkres - urbanistická koncepce   1 :   5 000                
o1B.   Koordinační výkres - urbanistická koncepce   1 :   2 500                        
o1C.   Koordinační výkres - dopravní infrastruktura   1 :   5 000                        
o1D.  Koordinační výkres - zásobování vodou    1 :   5 000                 
o1E.  Koordinační výkres - odkanalizování    1 :   5 000                  
o1F.  Koordinační výkres - zásobování el.energií a telekomunikace 1 :   5 000                   
o1G.  Koordinační výkres - zásobování plynem   1 :   5 000                   

o2.  Výkres širších vztahů      1 : 50 000  

o3A.  Výkres předpokládaného záboru půdního fondu   1 : 10 000                  
o3B.  Výkres předpokládaného záboru půdního fondu   1 :   5 000  
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P o u č e n í  
 

Proti územnímu plánu Bublava, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek 
(§ 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 

Dle ustanovení § 172 odstavce 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat 
rozklad. 

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ustanovení § 94 - 
§ 96 správního řádu. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který 
toto opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze 
dle ustanovení § 174 odstavce 2 správního řádu vydat do 3 let od účinnosti tohoto opatření obecné povahy. 

 
Ú č i n n o s t 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v souladu 
s ustanovením § 173 odstavce 1 správního řádu (viz. Záznam o účinnosti na úvodní stránce textové části). 
 
 
 
 
………………………….                ………………………………… 
 
Igor   J i r s í k        Ing. Ji ří   V r t á č e k 

starosta obce                 místostarosta obce  
 


